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RIODCIL se numr printre cele mei de seam si mm folositoare crfi

de ritual Cuprinzând in deosebi slujbele din postul mure? el este

** poate cartea cea mai apropiata de suflet si mai rscolitoare de
J|P gânduri

, „Punerea’ ' Triodulut, adic începutul folosirii lui, care are

loc la vecernia din ajunul Duminicii Vameului $i Fariseului, este un eve-

niment pentru credincioii legai strâns de Biseric, si un eveniment deosebit în

mnstiri, „facerile* sau, cu un cuvânt mai cunoscut, cântrile înfieaz mai

toate opere de înalt poezie i smerit cugetare cretineasc, care farmec sufle-

tul i învieaz vremuri de adânc si curat simire evanghelic, Ble sunt nedesprite

de amintirea micata a. ceasurilor de reculegere t de curire a contiina pen-

tru oricine a avut norocul sâ le petreac în cuprinsuri mnstireti su, în
*

biserici de mir, unde se urmeaz dup toi tipicul. 'Iriodui ofer rugciuni i

desftri sufleteti de cel mal înalt ordin; carte de meditaie, ea îndeamn la

mrturisire i cuprinde vibrante chemri i rugciuni de iertare ctre Dumnezeu

l Muica Domnului, „Acopermântul^ tuturor necjiilor.

Institutul Biblie l de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române a voit cu lot

dinadinsul s dea ta lumin un Triod cu. adevrat îngrijit. Nevoii, cu nesfârit

prere de râu, s organizm pentru un viitor, pe care nu l putem hotrî, cer-

cetarea tiinific a textului i folosirea unei limbi romaneti cât mat frumoase,

am urmrit o prezentare potrivit pe hârtie aleas i în caractere citee i elegante,

Am dorit s luminam înelegerea bogatului su cuprins cu ilustraii gândite dup
cuviin i executate de artiti crescui în cinstirea vieii t simirii bisericeti,

împrejurrile nespus de protionice ne-au pus piedici mari i piedici de neînvins.

Am fost nevoii s lucram, în condiii pe care te vor preui alii mai târziu, în

anii 1943t 1944 i 1945. Am fost silii, spre durerea noastr, sa renunam ta /nu/te

planuri. Ne*a gonit din urm i ne*a grbit mereu i nevoia de a tipri iute,

o carte de cea mai mare lips, din care nu mai avem nici un exemplar, mai

vec/utu Ne*am judecat singuri i cunoatem toate lipsurile crii, pe care am
dorit-o frumoasa , Ne?au scpat greeli, care puteau fi îndreptate, i unele care

trebuiau îndreptate neaprat. Acestea toate sînt în legtur cu scrierea cuvintelor

.i cu întrebuinarea Uterelor mari. Nu am ajuns apoi a întemeiem o ilustra(ie

noua, i am pstrat, in mare parte, gravurile triodului Mnstirii Neam, neîn*

locuind decât pe acelea unde putem întrebuina mai cu folos o idee teologic

exact. Am organizat o „poart" „nou", pe al crei revers am vrut. s rmân
amintirea bisericii Antim i strlucitului ei ctitor, fiindc în mnstirea acestuia

lucreaz Institutul Biblic ,



Socotim de neooe, sa adugim câteva lmuriri:

/. Textele apostolilor, începturile si sfâriturile eoangheliilor, precum si pa-

rimiile, începând cu utrenfu Miercurii din sptmâna a cincea, s'tnt de te toate

dup Biblia din 1944

;

2. Vecernia mic i vecernia mare de Sâmbt, în ajunul Floriilor
,
'ati pus

la un loc, sud o singur gravur, t s a aezat ilustraia Intrrii în ierusalim în

fruntea slujbei de diminea 6 Floriilor, fiindc toate capetele de pagini din

Sâmbta lui Lazr pân în Sâmbta cea Fiare, încep cu slujba utreniei.

5. S fcut cap de pagin cu ilustrafie la miezonoptic, în Sâmbta lui

Lazr în toc de Vineri, la vecernie (în a asea sptmân), cum era în Trtodul

dela Neam tu,

4. Ceasurile din Vinerea Mare sini date dup Biblia din anul 1944

.

5. A doua parimie din Sfânta t Marea Vineri seara e urmat de un frag*

ment din Cartea Sirieaeasc.

6.. Textul Prohodului este cel nou, dup ediia Institutului aprobat de Sfântul

Sinod. In textul oechiu, erau capete de pagin cu frontispicii la strile a doua

i treia. Acestea su desfiinai,

7, Sinaxarele i viata sfintei Mria Egipteanca se datorase printelui D.

Fecîortij care te~a tradus din nou.
$

ir

Poarta, ilustraiile noi t aceast precuvântare se datorase profesorului L l).

tefnescu, care a purtat i grija înfirii cârtii. La aceasta au ajutat, cu inim

i deosebit pricepere, printele prolosincel Firmilian Marin i d~t Teodor N.
I

Manolache*

La 6 Decembrie 1045* înalt Prea Sfinitul Patriarh NICODIM si României

a im plinit $0 ani de vârst* Cu puine zile înainte, impîir ise cincizeci de act

de preoie? iar, peste câteva luni* în cursui anului 1946, înipLiDe$:e apte ani

de patriarhat* Sub domnia plin de s ^siest-iii .^ale MIHAI I*

Biserica i ara ateapt dela puterea lui Dumnezeu înfptuirea fgduinelor

celor mari pe care Ie îngduie zorile vremii*

închinm, cu adânc smerenie, i aceast carte, Inah Prea Sfini tuiui

PATRIARH N1CGD1M Intru aducerea aminte de totdeauna a pstoriei saie

binecuvântate, i pentru slava Bisericii i viitorul fericit al Neamului Românesc*



TREI-CANTARI CU DUMNEZEU CEL SFÂNT
Care cuprinde slujba dumnezeeasc. cu începere de Ia Dumineca Vameului

i a Fariseului pân Ia Sfânta Înviere*

DUMINICA I
2§jj

g

ÎN CARE SE CETETE SFÂNTA EVANGHELIE A PILDEI H
VAMEULUI I A FARISEULUI, il

' -v I» r^mîe^iSain
U|i PflaIl

t

nu obinuit, cântam Fericit brbatul.., coiind Catisma
l0ats J

.
,a D

,

De irigauam, punem stimnle pe 10, cântând diu Octoiîi; 3 alini ri ale învierii1 4 ale lui Anatolie iar din Triod aceste dou idiomele, repetiud pc cea dintâi.— Ulas3iu
-

1
strigând : Dumnezeule, miiosti-

^ â nu ne rugm ca Fariseu], I vete-te spre noi pctoii.
BâS frailor, c cei ce se înalt i|

„le 2 ori ,

pre sine, se va smeri; ci s
| Fariseul de siava deartne smerim înaintea lui Dum- I biruindu^e, iar Vameul cu po-

nezeu caVameul, prin postire, i! cin plecându-se. â venit Ia
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tine însui, Stpâne, Ci acela

ludându-se, s’a lipsit debun-
ti; iar acesta negrind, s'a

învrednicit darurilor. In aceste

suspinuri întrete-m, Hrîs-

toase Dumnezeule, ca un iu-

bitor de oameni.

Slav, Glasul al 8 le»,

Atotiitorule, Doamne, tiu
cât pot lacrmile ! C pre Eze-
chia din porile morii l-au ri-

dicat, pre cea pctoas din

pcatele cele de muli ani o
au mântuit; iar pre Vameul,
mai pre sus de cât pre Fari-

seul, l-au îndreptat. Cim rog,

împreun cu acetia numrân-

du m, s m miluetî.

i acum a Nsctoarei, cea dînt&iu, a glasului

dlo rând.

LA L1TIE

Stibii-a hramului, dup obiceiu.

Slav, Glasul al 3-lea.

Cunoscând, suflete al meu,
osebirea Vameului i a Fari-

seului, urte glasul cel trufa
al aceluia; iar a acestuia pof-

tete-i rugciunea cea cu bun
umilin i strig: Dumnezeule
milostivete-tespre mine pc-
tosul i m miluete.

i acum, a Nsctoarei Snvleriî, aceiai glas.

Fr smân, din Dumne-
zeescul Duh i cu sfatul Ta-
tlui, ai zmislit pre Fiul lui

*

Dumnezeu, pre cel ce este din

Tatl,frmum maFnainte de
veci i pentru noi din tine fr
de tat fiind, cu trup l-ai n-
scut, i prunc cu lapte l-ai

hrnit. Pentru aceasta nu în-

ceta a-1 ruga, s se mântuiasc
din primejdii sufletele noastre.

LA ST1HQAVN

Slihirilo Oetoiliutui, dup alfa-vita

Slav, Glasul al 5 1ea.

îngreuiai fiind ochii mei,

de fr de legile mele, nu pot

s privesc i s vd înlimea
cerului; ci m primete capre
Vameul, pre mine, cel ce m
pocesc, Mântuitorule, î m
miluete.

t acum, a Nsctoarei, acelai glas.

Biseric iu eti, palat i
scaun împrtesc, Fecioar, cu
totul cinstit; prin care Rs-
cumprtorul meu, Hristos
Domnul, celor ce dormiau întru

întunerec, s'a artat, Soarele

dreptii fiind, vrând sa lumi-

neze pre cei ce i-a zidit dupre
chipul su, cu mâna sa. Pentru

aceasta cu totul ludat, ca

ceiace ai agonisit îndrsneal,
ca o maic, ctre dânsul, roa-

g-1 neîncetats semântuiasc
sufletele noastre.

Troparul, Glasul l-iu.

juctoare de Dumnezeu Fecioar,.

(de 3 ori)
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Apoi se face binecuvântarea pâinilor i ce-
tire din Epistoleio Apostolilor, Iar dc nu se
faee priveghere, zicem Troparul Învierii i al

Nsctoarei de Dumnezeu.

Se cade s tim:
Slujba sfântului care cade in Duminica

aceasta i în Duminica Fiului desfrânat o pu-
nem vineri la Pavecerni sau când va so-
coti col mai mare.
Dac sfântul care cade în aceste Duminici

este Sfânt mare, slujba lui nu se amân.
Oeasemene a

T dac sfântul din aceste Duminici
este sfânt mic, ins este hramul bisericii, sluj-
I)a lui nu se amân. Ci fac^m priv6gii.Gr6 i
cântm slujba hramului, ca pe a întâmpinrii
Domnului.
Despre tiptoul întâmpinrii Domnului, caut

la sfâritul acestei cri Ia litera A

LA UTRENIE
Dup cei ascpsa! mi, Dumnezeueste Domnul

pc glasul Oetoitmlui, i ziccrn Troparul învierii
dc dou ori. Slav, i acum, a Nsctoarei de
Dumnezeu. Apoi obinuitele Stibologîi, Sedei-
neio Octolhului. Dup Fericii ceifr prihan,
Troparele: Soborul îngeresc, Ipaeoi, Aritifoa-
ncle si Prochimenul glasului Toat suflarea,
Evanghelia învierii, de rând. Sivicrea lui

Hristos vzând... Psalmul 50

Slav, Glasul al fi-iea

Uile pocinei deschîde-mî
mie, Dttorule de via; c
mânec duhul meu la Biserica
ta cea sfânt, purtând loca
al trupului, cu totul spurcai
Ci ca un îndurat curete-1,
cu mila milostivirii tale.

*

i acum, a Nsctoarei

In crrile mântuirii îndrep-
teaz-m, Nsctoare de Dum-
nezeu, cci cu pcate grozave
mi-am spurcat sufletul si cu le-
nevire mi-am cheltuit toat

vieaa mea; ci cu rugciunile
tale spal-m de toat ne-
curia.

Apoi Glasul al 6-lea, Stih; Mlluote-ma
Dumnezeule dupre marea mila Ta, i dupre
mulimea îndurrilor Tale, curete fr de
legea mea.

i Stihfra aceasta;

La mulimea faptelor mele
celor rele, cugetând eu, tic-
losul, m cutremur de înfrico-
ata zi a judecii; ci îndrs-
nind spre mila milostivirii tale,

ca David strig ie; Miluete-m Dumnezeule dupre mare
mila ta.

Apoi Diaconul sau Preotul zice:

^ântuete, Dumnezeule, poporul Tu...

Doamne mîlueto, de 12 ori.

E o f o n i s u 1 ; Cu mila i cu îndurrile ...

Canoanele se pun : ul învierii din Octoiîi
cu irmosul pe 1. al Crucii i Învierii po 2, ul

;

Nsctoarei de Dumnezeu pe 2 i al Triodu-
lui pe 6.

i

Iar de se va întâmpla pomenirea vre-uuui 1

Sfânt mare, punem Canonul învierii eu irmosul i

pe 4, al Sfântului pe 1 i al Triodului pe 6. !

'

i

CANONUL
|

Facerea lui Glieorghie.
j

Cântarea i, Glasul al_6 lea, irmos

:

Ca pre uscat umblând Israil...

C pilde îndemnând pre
toi Hristos, spre îndrep-

tarea vieii, pre Vameul în-
al din smerenie, artând pre
Fariseul c s'a smerit dintru
înlare.
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Din smerenie vzând cinste

fctoare de înlime, i din

înlare cdere rea, râvnete
la buntile Vameului i u-

rte rutatea Fariseului.

în trufie se împrtie tot

binele, iar din smerenie piere

toat rutatea; care s o îm-
brim noi credincioii, des-

preuind, dup adevr,nravul
cel mre
Împratul tuturor, vrând s

fie ucenicii lui smerii în cu-

gete, sftuindu-i, îi înva s
râvneasc suspinului Vameu-
lui i umilinei.

Slavi.

Ca Vameul suspin i cu
tânguiri neîncetate m apro-
pia eu, Doamne, acum la mi-
lostivirea ta; miluete-m i
pre mine, cel ce-mi petrec a-

cum vieaa cu smerenie.

Si acum, a Nsctoarei.

Gândul, sfatul, ndejdea,
trupul, sufletul i duhul, ctre
tine mi-am pus, Stpân

;
sca-

p-m de vrjmaii cei cum-
plii, de suprri, i de în-

grozirea cea viitoare, i m
mântuete.

Catavasiile.

D eschide-voiu gura mea,..

Cântarea :î-a t Irmos:

Nu este Sîânt precum Tu, Doamne...

D in gunohi i din patimi se

înal cel smerit, i din

înlimea buntilor cade

ru tot cel înalt cu inima
;
de

ai cruia nrav al rutii s
fugim.

Slava deart deerteaz
bogia dreptii; iar smerenia
risipete mulimea poftelor.

Cruia noi urmând, aeaz-ne
în partea Vameului, Mântui-
torule.

Ca Vameul i noi btân-
du-ne în piept, strigm cu u-

milin: Dumnezeule, miloii-

vete-te spre noi pctoii ! ca

s lum iertarea aceluia.

Spre râvn s venim credin-

cioii, svârind blândeele i
vieuind cu smerenie, cu suspi-

narea inimii, cu plâns i cu ru-

gciune
;
ca s lum iertare de

la Dumnezeu.
Slav.

S lepdm, credincioii, tru-

fia cea fr msur, cumplita

mândrie, urâta înlare i cru-

zimea cea rea a Fariseului, cea

necuvioas lui Duumnezeu.

i acum, a Nsctoarei.

L litru tine ceîace eti singur
scpare ndjduindu-m,snu
pierd ndejdea cea bun; ci s
dobândesc Preacurat ajutorul

tu, mântuindu-m de toat
spurcciunea celor rele.

mMMmM
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i

g
edeaina glasul a! 4-lea, Podobia:

î De grab ne întâmpin.,

-

£ Smerenia a înlat pre cel

\
ruinat de ruti, pre Vameul

[
ce a suspinat i a strigat ctre

\
Ziditorul, miîostivete-te! Iar

|

înlarea a surpat din dreptate

\

pre ticlosul Fariseu ce a grit

j

cu trufie. Deci sa urmm celor

;

bune, deprtându-ne de la
! ruti.

Slav,

Smerenia, odinioar, a înl-
at pre Vameul ce a strigat
cu plângere, milostivete-te îi
i-a îndreptat Lui s ne ase-mnm toi cei ce am czut
întru adâncul rutilor; s
strigm Mântuitorului dintru
adâncul inimii: Greît-am! mi-
loiivete-te, umile iubitorule
de oameni.

i acum, a Nsctoarei,

Primete Stpân, degrab,
rugciunile noastre i le du Fiu-
lui tu i Dumnezeu, Doamn
cu totul fr prihan. Scap din
primejdii pre cei ce alearg c-
tre tine; stric meteugirile,
surp semeîa celor ce se
într’armeaz nedumnezeete,
Preacurat, asupra robilor ti.

Cântarea 4 a, Irmos:

||p
Hristos este puterea mea...

NS rtat-a, Cuvîntul, smerenia
5| r\ a fî calea ceaaleas aînl-
jjg

rii, smerindu-se pân i la

chipul cel de rob; cruia ur-
mând oricine, smerindu-se se
înal.

Inlatu-s'a dreptul Fariseu
i a czut; iar Vameul cel în-

greuiat cu mulimea rutilor,
s'a smerit i s’a înlat, fr
ndejde îndreptându-se.

Pricinuitoare de srcie, din
bogia buntilor s’a artat
înlarea; i îndestulare iari
smerenia îndreptrii din sr-
cia cea desvârit, care s o
câtigm. 1
Zis-aî marnainte, Stpâne,
c stai cu adevrat împotriva
celor ce se mândresc; iar ce-
lor smerii, le dat, Mântuito-
rule, darul tu. Deci trimîte-ne
darul tu nou celor ce ne-am
smerit.

Slav-

Ctre dumnezeiasca înlare
suindu-ne pre noi pururea
Mântuitorul i stpânul, a a-
rtat smerenia fctoare de
înlime; c a splat cu mâi-
nile sale picioarele ucenicilor.

i acum, a Nsctoarei.

Ca ceea ce ai nscut lumina
cea neapropiat, Fecioar, ri-

sipete întunerecu! sufletului

meu cu raza cea lumintoare,
i îndrepteaz vieaa mea Sa

crrile mântuirii.



Gantarea 5 a, Irmos:

Cu dumnezeeasc strlucirea ta—

ne sârguim a urma bun-

*8

*%
*£ _

>3 tilor Fariseului i arâvni

smereniei Vameului ;
urând

H necuviina greelilor cea de la

|J amândoi, adic trufia î pier-

ii? zarea,

H Vditu -s 'a cltoria dreptii

|H cea deart, de oare ce a însoit

cu dânsa Fariseul trufia; ase-

î§ menea i Vameul cu bun-
tatea ceafctoare de înlime,
câtigând împreun merg-

H toâre smerenia.

U| Intru bunti, ca un ez-
H tor în cru, se prea Fari-

M seului c alearg; iar Vameul

H pedestru alergând, capre lâng
o cru, bine a trecut, înju-

Jjf gând smerenia cu umilina.

M Pilda Vameului înele-

gi gând-o toi cu mintea, venii

15 s-i urmam cu lacrmi, adu-

n când lui Dumnezeu duh umilit,

cerând iertare pcatelor.

•Og DUMINICA §0*

Slav.

S lepdm, înelepilor, de-

H parte nravul cel mre i urât,

H trufa i obraznic al Fariseului,

cel miilt ludros i cumplit,

II ca s nu ne lipsim de dumne-
M zeescul dar.

i &Qiia3 . a Nsctoarei.

Ceea ce eti bun, trimite to-

iag de putere nou tuturor ce-

lor ce scpm la tine; ca s
j

biruim în mijlocul tuturor vrj- j

mailor, ajutorindu-ne i din

toat vtmarea scoându-ne.

Cântarea 6-a, Irmos :

Marea vieii vâsându-D—

P rin curgerea vieii, tot de

odat, au alergat Fariseul

i cu Vameul. Deci acela

de mândrie fiind cuprins, s
7

a

primejduit în chip ruinos; iar

acesta s’a mântuit prin sme-

renie.

Cltoria vieii cu cea drea-

pta schimbându-o, noi s ur-

mm înelepciunii celei dorite

a Vameului i s fugim de

trufia cea urât a Fariseului,

ca s fim vii.

S urmm obiceiurilor bune
ale lui Iisus, Mântuitorul, i
smereniei lui, noi ce dorim a

dobândi slaul bucuriei celei

fr sfârit, slluiidu-ne în

locul celor vii.

Artat-ai, Stpâne, ucenici-

lor ti smerenie înalt^ cci
încingându-te cu tergtorul
preste mijloc, i splându-le

picioarele, le-ai poruncit s ur-

meze acestui obîeeîu.

Slav.

Fariseul i-a petrecut vieaa
cu buntile, i Vameul cu

greelile; ci acela, din înla-
rea cea strictoare de minte,

ase •j&x-x-
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aluat smerenia; iar acesta s'a

înlat, artându-se smerit cu

mintea.

i acum, a Nsctoarei.

Gol fiind zidit, întru neru-
tate i întru via neamgi-
toare, m’a îmbrcat vrjmaul
cu rutatea clcrii de porunc
i cu grosimea trupului; iar

acum prin mijlocirea ta Fe-
cioar m mântuesc,

CONDACUL
Glasul al 4-1 ea, dup Podobla :

Artatu-Te -ai astzi..,

Sa fugim de vorba cea tru-

fa a Fariseului i s ne în-vm înlimea graiurilor ce-

lor smerite ale Vameului, cu

pocin strigând: Mântuito-
rul lumii, milostivete-te spre

robii Ti.

Alt coBdac. glasul al Sdea, dup Podobia :

Fecioara astzi...

Suspinurt ca ale Vameului
sa aducem Domnului, i la

dânsul s cdem ca la un St-
pân, noi pctoii; c voete
mântuirea tuturor oamenilor
i d iertare tuturor celor ce

secesc.C pentru noi s’aîntri-
pat, Dumnezeu fiind împreun
cu Tatl, fr de început.

ICOS.

Pre noi înine, frailor, toi
s ne smerim, cu suspinurt i
cu tânguiri s ne batem gân-

durile. Caatuncea, la judecata
cea venic, s ne artm a-

colo credincioi, nevinovai,
dobândind iertare; c acolo

este odihna cea adevrat, pe
care s ne rugm acum s o
vedem noi. Acolo durerea, în-

tristarea i suspinurile cele

dintru adânc sunt deprtate,
din Edemul cel minunat Al

cruia fctor este Hristos,

Dumnezeu fiind împreun cu
Tatl, fr de început.

PROLOG
PE SCURT DESPRE SINAXARELE LUI XANTOPOL

LA SLUJBA TRIODUL UI,

tjidnxareîe tul NidiiforCalist Xante pol arat
pentru fiecare din praz nici le vestite ale Trio-

duLui prloina pentru care s
Jau rânduit, cum

s'au rânduit, când au luat început i pentru
ce sunt aa acum* Ele au fost orânduite de
sfinii i de Dumnezeu purttorii Prini cu
amnunit grij; încep de la Dumineca Va-
meului i Fariseului l in P&na la Dumineca
tuturor Sfinilor.

Se cuvine aa dar ca înainte de cântarea
a aptea a canonului sâ se citeasc mai întâi,

dup cum este datina, sinaxanil din Mioeîu
l apoi sînaxarul TrioduluL Dup citirea sî-

naxarului din Minei vei spune aa;
In aceeai zi îacem pomenire de pilda din

sfânta Evanghelie a Vameului i Fariseului.

STIHURI.

Triud ca fariseul, departe eti de biseric

;

Cci Hristos este înluntru aceluia care -I pri-

mete cu smerenie.

Alte stihuri la Trio ci

:

Ziditorul al celor de sus i al celor de jos,

Primete de Ia îngeri cântarea întreit sfânt,
iar de ia oameni, primete Trio ciul l

u ajutorul lui Dumnezeu, încem astzi
iTriodut.Triodul aîostiDtacnuteu în-

elepciune i în chipul cel mai bun i
cum se cuvenea de muli din sfinii i purttorii

de Dunmnezpu prinii notri, fctori de
cântri, insuflai fiind de Sfântul Duh. Primul
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dintre toi prinii, cari au izvodit cânta-

rea trio dic, [adic a celor trei cântri],

dup prerea mea spre a Închipui sfân-

ta i începtoarea de viat Treime, a
fost marele poet Cosma. El a izvodit cân-

trile ce se cânt in marea i sfânta spt-
mân a patimilor Domnului i Dumnezeului
i Mântuitorului nostru Tlsus Hristos, cu acro-

stih, dnp numele fiecrei sile. Dup pilda

lui i ali prini, dar tu ai mult decât alii

Teodor i Iosîf Stuclij.il, an alctuit, cu aceeai
râvn ca i Cosma, cântri pentru celelalte

sptmâni ale sfântului i marelui post al

Patruveoimii. Cântrile lor au fost întrebuin-

ate mai întâi în Mânstireâ Studion, Iu cea
mai mare parte el au alctuit i au cadenat
odele i celelalte cântri ale Triolului a-

dunâud i strângând material din sfinii P-
rini- Aa dar pentruc Dumineca se socote-

te ce a dintâi dintre zile- dup cum Dumineca
învierii se socotete întâia, a opta i cea din

urm, an fcut foarte bine când au pus Luni
cântarea întâia,Mari cântarea a doua, Miercuri
cântarea a treia. Joi cântarea a patra, Vineri

cântarea a ciuda. Sâmbt cântarea a aspa,
a aptea i celelalte dou, a opta i a noua

;

acestea pentruc sunt mai de seam, sunt co-

mune tuturor mister sptmânii. Tot aa a
fcut i dunmezeeecul Cosma ia canonul din

Marea Sâmbt, cci a alctuit numai patru

cântri : cântarea a asea, a aptea, a opta

l a noua. Mai târziu, prea îneleptul împrat
Leon a poruncit lui Marcn monahii, episcopul

Idruntului, s-i fac canon deplin.

Cartea aceasta se -numete pe nedrept Triod,

cci nu are totdeauna trei cântri, ci are i
canoane depline. Dup prerea mea i -a luat

numele su din pricin c cele mai multe
canoane an trei cântri sau pentruc, dup
cum am spus, canoanele din sptmâna mare
au fosi alctuite la început din trei cântri.
Când sfinii notri Prini an alctuit aceast
carte de slujb, scopul lor a fost ca s ne
aduc aminte pe scurt prin întreaga carte a
Triodului da toat binefacerea dintru început

a Ini Dumnezeu fa de noi : ca s ne amin-
teasc tuturora e am fost plsmuii de el

;

c prin clcarea poruncii, dat nou spre

încercare, am fost alungai din desftarea
paradisului

;
c am fost izgonii din pricina

zavistiei arpelui i vrjmaului, începtorul
rutii, doborât din pricina mândriei; c am
fost îndeprtai dela buntile raiului i am
ajuns s tim condui de diavol; c Fini lui

Dumnezeu i Cuvântul, prin milostivirea milîi

sale, a plecat cerurile i s
fa pogorît, a Jocnit

în Fecioar l s
T
a fcut om ;

c ne-a artat
ebipul de a ne sui ia cer, prin vieuirea Sa,

prin Smerenia Sa mai cu seama, prin postul,

prin îndeprtarea de rele i prin celelalte

lapte ale Lui
;
c a ptimit a înviat i s’a

suit iari Ia cer; c a trimis pe Sfântul Duh
|

sfinilor Lui ucenici i apostoli
;
câ Fiul Iui î

Dumnezeu i Dumnezeu desvârit, a fost pre- %

dicat de ei pretutindenea
;
c i duumezeatii I

apostoli au tcut minuni prin harul Preaîân- >

tului Duh
;
c in acela timp au adunat, prin

predica lor, pe toi sfinii dela marginii e lumii,
j

umplând lumea cea de sus. Aceasta a i fost
j

Ia început gândul Ziditorului. Prin cele spuse j

am artat care este scopul Triodului. i

Aceste trei srbtori : a Vameului i Fa- :

riseului, a Fiului Risipitor, a Înfricoatei Ju-
deci âu fost izvodite de sfinii Prini ca un
fel de pregtire i îndemnare, ca s ne pre-
gtim i s fim gata pentru nevoinele du-

hovniueti ale poetului, lepdând deprinderea
noastr cea ticloas.

Cea dintâi_din aceste srbtori ne înfi-
eaz pilda Vameului i a Fariseului, Aceast
sptmân se mai numete i vestitoare. In

adevr, dnp cum cei cari vor s mearg Ia

rzboi sunt vestii mai dinainte de generali

despre timpul când va începe lupta, ca s-i
curease i s-i ascut sbiile, ca s-i
cerceteze bine toate celelalte arme, ca s în-

deprteze orice piedic spre a se arunca cu
râvn in lupt i spe a-i lua cele de tre-

buin; de multe ori, înainte de lupt, li se

in ostailor cuvântri, li se spun povestiri i
pilde ca s Înflcreze sufletple lor i s în-

deprteze dela ei lenea, trândvia, frica i
orice alt primejdie

;
tot astfel i sfiiii P-

rini vestesc mai dinainte, ca printr’o trâm-

bi, lupta ce b vom da prin post împotriva

diavolului, spre a cur! pcatul care a pus
stpânire mai dinainte pe sufletele noastre i
care s'a prefcut in venin din pricina timpului

îndelungat de când ne stpânete ;
mai mult

înc, s ne sârguîm s dobândim faptele bune
pe care nu le avem i, intriarmândn-ne cum
se cuvine, s mergem pregtii spre nevoin-

ele postului. Aa dar pentruc cea dintâi

arm pentru dobândirea virtuii este pccina
si smerenia. iar cea mai mare piedic mân-
dria i îngâmfarea, sfinii Prini ne înfi-
eaz în cea dintâi srbtoare a Triodului

aceast pild vrednic de credin din dum-
nezeessea Evanghelie* Prin fariseu ne îndeam-
n s ne ferim de pcatul mândriei i al îngâm-
frii;- Iar prin vame ne îndeamn s ne
însuim smerenia i pocina, virtui protivnice

aceslul pcat. Cel dintâi i cel mai ru dintre

pcate este mândria l îngâmfarea. Din pricina

mândriei i îngâmfrii a czut diavolul din

cer; mai naiute era i se numea luceafr lu-

minos; din pricina lor este i se numete
întunerec. Tot din pricina acestui pcat a
fost alungat i Adam, începtorul neamului
omenesc! din desftarea raiului. Prin aceast
pild ne îndeamn sfinii Prini s nu ne
mândrim cu faptele noastre bune, s nu de-
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îlmâm pe aproapele, ci s fim totdeauna
smerii. Cci Domnul celor mândri le st îm-
potriv, iar celor smerii le d har. i este
mai bîae ca s se întoarc cel pctos decât
s se mândreasc cel care face fapte bune.
„V spun vou, aice Domnul, c s'a cobont
vameul mai îndreptat decât fariseul". Aa
dar pilda aceasta ne aratc nimeni nu trebue
s se mândreasc, chiar dacîaco fapte bune
dimpotriv s se smereasc i s se roage
din suflet lui Dumnezeu, chiar daca ar fi

czut in cele mai mari pcate. Fcând aa
nu este departe de mântuire.
Vame este omul care ia dela ocârmuire

dreptul de a lua vam : ei cumpr acest
drept cu mult nedreptate i pentru aceea
ia dela oameni vam mai mare decât se cuvine.
Fariseu este omut care se socotete des-

vârit în toate, depind pe ceilali oameni
prin tiina sa.

SaducheuJ, care-i are numele dela un oare-
care Sadochic, este omul care se crede drept,
cci Sedec înseamn dreptate. La evrei erau
trei erezii: Es oii, Fariseii i Saducheii; acetia
din urm nu credeau în înviere, în îngeri i
în Duhul Sfânt,

Pentru rugciunile tuturor sfinilor ti f-
ctori de cântri, Hristoase,Dumnezeul nostru,
mîluete-ne i mântuete-ne pe noi, Amin.

Cântarea 7-a. Irmos:

Dttor de rou..

C u lucrurile îndreptrii înl-
ându-se Fariseul, în la-

urile slavei dearte ru s
Ja în-

curcat, îudându-se prestem-
sur; îar Vameul înlându-se
cu aripile smereniei, prea uor
s'a apropiat de Dumnezeu,

Prin mijlocirea smereniei,
ca de o scara servindu-se Va-
meul s’a înlat la înlimea
cerurilor; iar Fariseul, cu pu-
treda uurhne a trufiei înl-
ându-se, s’a pogorît în adân-
cimea iadului.

Pre cei drepi vânându-i vi-

cleanul,» fur prin mijlocirea
slavei dearte; iar pre cei p-

te

ctoi cu lanurile desndjdu-
irii îi leag. Ci s ne sârguim a
scpa de amândou rutile,
noi râvnitorij Vameului,

Cu rugciune s cdem la

Dumnezeul nostru, cu lacrimi
i cususpinuri fierbini,urmând
smereniei Vameului celei înl-
toare, i s cântm noi cre-
dincioii : Bine eti cuvântat,
Doamne, Dumnezeul prini-
lor notri.

Slav.

! nvând pre ucenici mai îna-
inte le-ai poruncit, Stpâne,s
nu cugete cele înalte, ci s se
uneasc cu cei smerii, Pentru
aceasta, Mântuitorule, noi cre-
dincioii strigm ie: Bine eti
cuvântat Dumnezeul prinilor
notri.

i acum, a Nsctoarei.

F rumuseea i scara cea
dumnezeeasc, pe care mai
înainte a vzut-o lacov, de jos
întins ctre înlime, pre tine |f
le cunoatem a fi Preacurat

;

pogorind de sus preDumnezeu
întrupat, i pre oameni prin-
tr’însa ridicând u-i.

Cântarea 8-a, Irmos :

Dio vpaie cuvioilor.

C u minte smerit suspinând
Vameul, a aflat pre Dom-

nul milostiv,i s
r

a mântuit; iar

prin mijlocirea cea rea a limbii
Sw

MmMMmmm
3*
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ce gria cu trufie, a czut Fari-

seul din dreptate.

De trufia gândului Fariseu-

lui i de numirea curiei, s
fugim noi credincioii, râvnind

smereniei i gândului Vame-
ului, celui bine primit.

Cuvintele Vameului credin-

cioiis le grim în sfânta Bi-

seric: Dumnezeule, milosti-

vete-te! caîmpreun cu dânsul

s aflm iertare, scpând de
pieirea Fariseului celui mult

ludros.

Suspinrii Vameului s ur-

mm toi i, cu Dumnezeu vor-

bind, s strigm ctre dânsul

cu lacrmî fierbini : lubitorule

de oameni, greit-am! Milos-

tive îndurate, milostivete-te

i m mântuete.

Binecuvântam pre Tatal, pre Fiul pre

Sfântul Duh, Domnul-

Spre suspinul Vameului s’a

uitat Dumnezeu, i pre el in-

dreptându-1, l-a artat pild
tuturor; cas se plece pururea
cu suspînuri i cu lacrimi, ce-

rând deslegarea pcatelor.

i acum, a Nsctoarei.

Nu tiu alt sprijin afar de
tine, Curat i cu totul fr
prihana. Pre tme te pun ru-

gtoare, pre tine mijlocitoare

ctre cel ce s*a nscut din tine;

scap-m de toate cele cem
întristeaz.

Cântarea 9-s, Irmos

:

i’re Dumnezeu a-1 vedea..,

Luând dela Hristos cale de
înlare smerenia, pilda

mântuirii, s dorim obiceiul

Vameului. i lepdând de-

parte înlarea trufiei, cu minte
smerit s facem pre Dumne-
zeu îndurtor.

Trufia sufletului s o lep-
dm, s câtigm cuget drept

cu smerenie, s nu ne sârguim
a ne îndrepti pre noi înine,

s urîm dearta mândrie, i
s milostivim cu Vameul pre

Dumnezeu.

,
S aducem rugciuni de u-

milin, cu osârdie, Ziditorului

ca Vameul ;
lepdându-ne de

nerecunosctoarele rugi ale

Fariseului; de glasurile cele cu

laud mare, care aduc defi-
mare împotriva aproapelui

;
ca

s ne agonisim pre Dumnezeu
milostiv i lumin.

Cu mult adunare de pcate
îngreuindu-m,am întrecut pre

Vameul cu prisoseaîa rutii,
i am câtigat i trufia cea îu-
dros a Fariseului, fcându-m în totul pustiu de toate bu-
ntile. Doamne, fîe-t mil de

mine.

învrednicete fericirii tale

pre cei ce surit sraci cu duhul

pentru tine, c dupînvtura
poruncii tale, aducem ie duh

8*
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umilit i primîndu-l, Mântui-
torule, mântuete pre cei ce-i
slujesc ie*

: Iiiv.

Vameul suîndu-se în bise-

ÎS ric cu credin oare-când, i
H rugândtt-se lui Dumnezeu s’a

m îndreptat, cci cu suspinuri

5| viind i cu lacrimi i cu sf-
râmarea inimii, toat povara

H pcatelor a lepdat-o prin ru-

5|
gciune.

i acum, a Nsctoarei.

D-ne nou a te luda, a te

slvi i a te fericidup cuviin,
celor ce te cinstim pre tine

Preacurat, i mrim naterea
ta, ceeace eti singur bine-
cuvântat*C tu eti Iaudacre-
tinilor, i ctre Dumnezeu ru-
gtoare bine primit.

LUMINANPA

ei Învierii din Octoiii.

Slav a Tri ortului, dup Podubiu ;

C u ucenicii s ne suim...

S fugim de grirea cea
înalt i înrutit a Fariseu-
lui, i s ne învm smerenia
Vameului cea prea aleas, ca
s ne înlm, strigând ctre
Dumnezeu,împreun cu acela;
Milostivete-te spre robii ti,
cel ce te-ai nscut din Fecioar,
Hristoase Mântuitorule, i rb-
dând crucea de voie, ai ridicat

lumea ta cu dumnezeeasca
putere.

M

m

*3
*3

i acum, a Nsctoarei.

Fctorul zidirii i Dumne- %%
zeul tuturor a luat trup ome- p
nesc,Nsctoare deDumnezeu, M
din curatul tu pântece, întru

||
tot ludat, i toat firea mea M
cea stricat o a înoit; lsân- p
du-te dup natere iari ca î ||
mai nainte de natere. Pentru m
aceasta cu credin toi lu-
dându-te, strigm: Bucur-te
lauda lumii*

LA LAUDE

Stiluri; din Octoili 4 ale învierii, i ale

Trieri ului aceste <1 idioiuole.

Glasul l-iu

S nu ne rugm ca Fariseul,

frailor; c cel ce se înal pre
sine, se va smeri. S ne sme-
rim înaintea lui Dumnezeu ca
Vameul, prin postire, stri-

gând : Dumnezeule, milostive-
te-te spre noi pctoii.

F ariseul de slava deart bî-

ruindu-se iar Vameul, cu po-
cin plecându-se, au venit la

tine însui Stpâne* Ci acela

ludându-se, s’a lipsit de bun-
ti

;
iar acesta negrînd s’a în-

vrednicit darurilor. Intru a-

ceste suspinuri întrete-m,
Hristoase Dumnezeule, ca un
iubitor de oameni.

Glas 3

Stih: Seual-Te Doamne, Dumnezeul meu,
înalt&ss mâna Td, nu uita pre sracii Ti

pân in sfârit.
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Cunoscând suflete al meu
osebirea Vameului l a Fari-

seului, urte glasul cel trufa

al aceluiaf iar a acestuia pof-

tete-! rugciunea cea cu bun
umilin, si strig: Dumne-
zeule, milostîvete-te spre

mine pctosul, im miluete.

Stih: Mrturisi-ni^-voi {io, Doamne, cu toat

inima spun 6-voi toate niiuunilE talc

Glasul Fariseului cel mult

ludros, credincioii urându-1

i râvnind rugciunii Vameu-
lui, celei cu bun umilin, sme-
rindu-ne pre noi înine, s nu

cugetm cele înalte
;

cis stri-

gm cu umilin: Dumnezeule,

: milostivete-te spre pcatele

noastre.

;

Slav, Glas 8.

Pre Fariseul ce se îndrepta

!
pre sine ludândtt-i faptele,

j
l-ai osândit, Doamne, i pre

|
Vameul, ce s'a smeriti cu sus-

\
pinuri a cerut iertare, l-ai în-

\ dreptat. C nu primeti cuge-

[ tele cele mree i inimile cele

|
umilite nu le defimezi. Pentru

« aceasta i noi cu smerenie ca-

i dem înaintea ta: Gel ce ai p-
| timit pentru noi, d-ne iertare

1 si mare mil.
&

i

ii tji acmn,

g Prea hîn ecuvântat eti Nsctoare tic

5 Dumnezeu...

Doxologia mufe, ^cteniîle i Apolisul. Apoi

obinuita Utle. In pridvor, la care cutm:
Slav, i acum, SLi fiira 8vangheUcide ia Utrenie.

upîi Apolisul Lltiei se cetete Învtura
cuviosului Teodor Sludîtul i cântm troparul

cuviosului Teodor pe glasul al 8-lea

:

Al ortodoxiei indreptâtorule ... fr a Nsc-
toarei.

Ceasul I-iu i Apolisul deplin.

«Iii

Se cade a ti

Ca toate cele 11 Stihiri ale Evangheliilor

dsla Utrenie, Începând din aceast Duminic

pan la Duminica tuturor Sfinilor, se cânta

în pridvor, la Litiile Utreniilor,

la Slav, i acum.

Iari s se tie

C dintru aceasta Duminic Începem a ceti

în pridvor, dup Apolisul Litiei, învaaUira

sfântului printelui nostru Teodor btuditul

;

pe care o cetete Egumenul, daca este de

d© nu, o cetete Eclesisrnul. rraii

’

stau, ascultând cu luare aminte.

(Scs($)(SS)©®)©S)S)S)

LA LITURGHIE.

Fericirile din Qetoih pe l>- i di t Friod.

Câtilarea 6-a, pe 4. Prochimenul Glasului de

rând. Apostolul ctre Tlmoteiu;

Evanghelia de la Luca.

CH1NON1CUL

I
, udai pro Domnul din ceruri,..

Iar de se va întâmpla Srbtoarea Intâmpi-

j
nrii Domnului în Sâmbta lsatului de carne,

! slujba morilor tic seaTa l de dimineaa se

cânt la biserica cimitirului. Iar do nu este

biseric la cimitir, atuncea se cânt Sâmbt,
Înaintea Dumiaecii Fiului desfrânai iar în

! Sâmbta lsatului de carne se cânt numai
slujba întâmpinrii.
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Î3 FIULUI CELUI DESFRÂNAT.M
jk
ÎS â oobtu seara la Vecernie, dup psalm.ul cei obinuit, cântm Feri oi t brbatul., Cstisma toat.^ La Doamne striga 1> am. „ punem Stilurile pe 10, cântând din Ocinii: CStihiri ale învierii,

3 ale iui Anatolie i ale Triodului pe 4, repetindu-Ie.

Glasul l-îu.

n tar fr de pcat i plin
jg Ml de vieam’am încredinat

i,semnând pcatul, cu secera
m am secerat spicele lenevir i,

H în loc de snopi, am grmdit
33 stogurile faptelor mele, pe care

% nu le-am i aternut în aria

3 pocintii. Ci te rog pre tine,

*1 preavenicul, lucrtorul nostru

S Dumnezeu, vântur pleava lu-

#1 crurilor mele în vântul milosti-

H virii tale, i adun grâu : ierta-

J3 rea sufletului meu; mcuindu-

m în jttnia ta cea cereasc,
i m mântuete.

(de 2 uri)

S cunoatem, frailor, pu-
terea tainei, c prea bunul P-
rinte, întâmpinând pre fiul cel

desfrânat, carele s’a întors de
la pcat la casa printeasc,
îl îmbrieaz i iari îi d-
ruete cunotinele slavei sale;

i veselie de tain face celor
de sus, înjunghiind vielul cel

hrnit; ca noi s vieuim cu
vrednicie celui ce a junghiat
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atuncea, iubitorului de oameni
Printe, i celui slvit, ce s*a

junghiat, Mântuitorului sufle-

telor noastre,

(de 2 ori)

Slav, Glasul al 2-lea.

O ! de cât bine nfam lipsit,

eu ticlosul, pre mine însumi!

O ! de la ceîmprie am czut,

eu ptimaul! Avuia care am
luat, o am cheltuit, porunca

o am clcat Vai mie ticloase

suflete! c în focul cel venic,

vei sa te osândeti. Pentru

aceasta mai ’naînte de sfârit,

strig ctre Hristos Dumne-
zeu: Primete-m, Dumnezeu-
le, ca pre fiul cel desfrânat,

i m mîluete,

acum., a Nsctoarei, cea d întâi

u

a glasului de rând.

Vohod : Lumin lin...

Prochimenul : Domnul a împrii

TA UTIL

Siîtiira hramului dup obiceîu.

Slav, Glasul al 4-lea.

Ca fiul cel desfrânat am ve-

I nit i eu, Indurate, carele toat

1
vieâa o am cheltuit întru în-

j
streinare; risipit-am

^

bogia,
|
care mi-ai dat, Printe; pri-

|

mete-m pre mine, cel ce m
\
pocesc, Dumnezeule, i m

1

miluete.

$i acum, a Nsctoarei, acelas glas.

(jaut spre rugciunea robilor ti-

IA STIHOAVN
Stilurile Octoihului dup Alia- Vita-

Slav, Glasul al EMea

Risipind bogia darului ce- i

lui printesc, m'am pscut, eu
]

ticlosul, împreun cu dobi- :

toacele cele necuvânttoare i,

poftind hrana lor, leinam de

foame, nesturându-m. Ci în-

torcându-m la Tatl cel mi-

lostiv, strig cu lacrmi : Pri-

mete-m ca pre un nimit, pre

mine cel ce cad la iubirea ta

de oameni, î m mântuete.

L acum. a Nsctoarei.

Fctorul i rscumprto-
rul meu, Preacurat, Hristos

Domnul, din pântecele tu
ieind, întru mine îmbracân-

du-se din blestemul cel dintâi,

pre Adam l-a slobozit. Pentru

aceasta, ie Preacurat, caMai-

cii lui Dumnezeu i Fecioarei

cu adevrat, strigm fr t-
cere ca îngerul : bucur-te !

Bucur-te, Stpân, folositoa-

rea i acopermântul i mân-
tuirea sufletelor noastre.

Troparul, (le trei ori

:

Nsctoare de Dumuezeu Fecioar-

i cealalt urmare a Privegherii, dup
oftice iu.

iar de nu este Priveghere, zicem : troparul

învierii i al Nsctoarei,
Apoi ApoiisuL

LA. UTRENIE

La 1 umueseu este Domnul: i ro parul În-

vierii. de dou orii Slav i acum. o Nsc-
toarei, i obinuitele Slihologil. PolieUul, cei

i - r, 1. v. Z I .-i n -pi-Î hj r'l ^4 TI -TT "7-1 ftl QI fll

doi Psalmi obinuii, la cari adugm «i al

treilea INalm; Ia rlut Vavilonului... cu Alilu . M
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ia, frumos. Anlifoanele i procliimenul glasului,
Toat& suflarea. Evanghelia Învierii, Învierea

lui Hristos.

Psalmul fit).

Slava, Glasul al 8-lea.

Uile pocinei.,.

i acum, a Mictoarei, acelai glas:

in crrile mântuirii...

Apoi Stihira, Glasul al 6-lea.

Stih , Miluete-m Dumnezeule dupre mare
mila ta...

L,a mulimea faptelor mele..,

'ii (Caut-le Înapoi Ia pagina 71 Y
Mântuete, Dumnezeule, poporul tu,,,

i Ecîonisul

;

CU mila i cu îndurrile,..

Canoanele se pun : al învierii, din Octoih, eu
irmosul pe i, ui Crucii i al învierii po 2

,

al

Nsctoarei de Dumnezeu pe 2 i al

Triodului pe 6,

f [Iar slujba de la Minei u o cântm Ia 4-

Favecerni, Vineri searai

CANONUL

Facerea lui Iosiî.

Cântarea 1, Glasul ol 2-iea, Irmos :

Cutarea lui Moisi.,,

I
isuse, Dumnezeule, prîme-
te-m acum l pre mine ceî

ce m pocesc, ca pre fiul ceî
desfrânat

; cci toat viaa în
lene mi-am petrecut i pre
tine te-am mâniat.

Ru am risipit dumneze-
iasca bogie, care mai 'nainte
mi-ai dat

; deprtata-m'am de
la tine, necurat vieuind, mi-
lostive Printe. Primete-m
dar i pre mine cel ce m
întorc.

Slav,

Braele printeti acum tîn-

zându-le, primete-m, Doam-
ne i pre mine ca pre desfrâ-
natul, prea îndurate

;
ca s

te slvesc cu mulumit.

i acum, a Nsctoarei,

Artând u-i, Dumnezeule,
toat buntatea spre mine, treci
mulimea grealelor mele, ca
unfctor de bine; pentru dum-
nezeetile rugciuni ale Mai-
cii tale.

Catavasie.

Zicem Irmoase Ie Canonului :

Cântarea luî Moisi luând, su-
flete, strig: Ajutor î acope-
ritor mi-a fost mie spre mân-
«tuire

;
Acesta este Dumtie-

„zeul meu, i-l volu prea slvi
„pre El.

Cântarea 3-a. Irmos: xj
Mintea mea cea neroditoare... JP?

3H&

I
eindu-mi cu totul din fire, H
ca un stricat la minte, m'am

lipit de izvoditorîi poftelor; ci Mm primete, Hristoase, ca pre itt

desfrânatul.
||

Urmând glasului celui pier- S
dut, strig: greit-am, Printe, Hîmbrieaz-m i pre mine
ca pre acela, i num lepda. M

Slav. m
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Tinzându-î, Hristoase, bra-

ele tale ctt milostivire, prime-

te-m pre mine, carelem în-

torc din laturea cea deprtat
a pcatului i a poftelor.

i acum, a NîtSfitoarei,

C eea ce eti bun între fe-

mei, îmbogete-m, Preacu-

rat, cu chipurile buntilor
tale î pre mine, cel ce am s-
rcit pentru pcate multe; ca

s te slvesc.

# Catavasie.

M intea mea cea neroditoare,

„aductoare de road arat-o,
„Dumnezeule

;
lucrtorule al

„buntilor î sditorule al ce-

„lor cuvioase, cu milostivi-

rea ta.

Sedoilnt, 0 Sasul l-iu, PodoWe:

Mormântul Tu,,.

Grbete de-mi deschide

braele printeti,cru mi-am
cheltuit vieaa mea. Ci cutând
spre bogia cea necheltuit

a îndurrilor tale, Mântuito-

rule, nu-mi trece cu vederea
acum inima mea cea srcit;
c ie, Doamne, cu umilin
strig: Greit-am, Printe, la

cer i înaintea ta.

Slav...

Tot edeai na : Grbete de-mi deschide,..

i acrim, a Nsctoarei.

Ceea ce nu tii de mire, Cu-

rata Nsctoare de Dumnezeu

Fecioar, care singur eti fo-

lositoarea i acopermântul
credincioilor,izbvete de pri-

mejdii i de necazuri i de

cumplitele nevoi pre toi cei

ce-i au ndejdile spre tine,

Fecioar; i cu dumnezeetile
tale rugciuni mântuete su-

fletele noastre.

Cântarea 4-a, Irmos:

Naterea Ta cea din Fecioar.,.

Bogia buntilor, care

mi-ai dat, cerescule P-
rinte, o am risipit ru, fcân-
du-m rob streinilor ceteni.
Pentru aceasta strig : Greit-am
ie î primete-m ca odinioar
pre desfrânatul, înfmzându-mi
braele tale.

L a toat rutatea m'am robit

pleeândtt-m ca un ticlos f-
ctorilor de pofte, i din firea

mea ieindu-mi prin nebgare
de seam, miluete-m, Mân-
tuitorule, cerescule Printe,
pre mine, cel ce scap la îndu-

rrile tale cele multe.

Slav-

De toat ruinea m’am um-
plut, necutezând a cuta la

jgj

înlimea cerului, c fr so- g*

cotealm’am plecat pcatului,
gj

Iar acum întorcându-m, cu sj

umilin strig: Greit-am ie, IS

împrate al tuturor, prime- ^
te-m.
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*
8
8
8
8

l
8
8

i acum, a Nsctoarei.

Ajuttoarea oamenilor, n-
dejdea cea tare a tuturor cre-
tinilor, scparea celor ce se

mântu esc, Preacurat Fecioa-

r, mântuete-m cu rugciu-
nile tale cele de maic i vieii

celei ce va s fie m învred-

nicete.
9P

yf-Catavasie.

N aterea ta cea din Fecioar,
„prorocul mai ’nainte vzân-
„du-o, a propovduit strigând:

Auzit-am auzul tu i nfam

8
8
8
8
8
8 . I

|
„temut

;
c de la amiaz-zî i

8 „din muntele cel sfânt i um-

|
„brit ai venit, Hristoase".

8
8 Cântarea 5-a, Irmos

;

N oaptea trecând...

8O obitu-m'am cetenilor ce-

| lor streini, i la loc stric-

|
cîosm'am deprtat,i de ruine

I m’am umplut; iar acum întor-

|
cându-m, strig ie, indurate

:

|
Greit-am l

I Deschide-mi acum milosti-

8 virea cea printeasc, mie ce-

| lui ce m întorc de la ruti,
8 cerescule Printe, i nu m
lepda, cela ce ai mil prea
îndestulat.

Slavi,

Nu cutez a cuta sus la înl-

|
ime, c te-am mâniat pre tine,

8 Hristoase,frmsur; ci tiind

milostivirea ta, Indurate, strig m
ie : Greit-am î milostîvete-te H
i m mântuete. ^

i acum, a Nsctoarei

Prea sfânt Fecioar plin
de dar, ceea ce ai nscut cur-
irea tuturor, uureaz povara
cea grea a pcatelor mele, cu

rugciunile tale.

*- Catavasic. m
Noaptea trecând, s

?

a apro-
J|

„piat ziua i lumina în lume a M
„strlucit. Pentru aceasta te ||
„laud cetele îngereti i te M
„slvesc pre tine, Hristoase H
„Dumnezeule". g£
m

Cântarea (i-a, Irmos

:

Intru adâncul pcatelor... mmA dâncul pcatelor m cu- $4
prinde pururea i valul

|Jf

grealelormcufund ;
îndrep -

gj|teaz-m la limanulvieii, Hris- ||
toase Dumnezeule, im mân-
tueste, împrate al slavei.

Bogia printeasc o am ri- H
sipit ru i, srcind,m^am um- i
plut de ruine, rob fcându-m H
gândurilor celor neroditoare. g*
Pentru aceasta strig ie, iubi- |
torule de oameni, îndurându-

gg
te, mântuete-m. m

Slav.

Pre mine cel rupt de foamea ||
a tot felul debuntii lastrei- §4
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nat de la tine, prea bunule, mi- ji
totdeauna cu glasul sau, pentru

luete-m i ‘m mântuete, I]
' cel ce a fost desfrânat i_ m

Hristoase, acum» pre ce! cem !!
urm iar s a ineiepit

;
fi cu

MM
%%

mmM
£ SI

J-

oameni.
laud iubirea ta de

mm
i acum, a Nsctoarei.

ceea ce ai nscut
pre Hristos, Mântuitorul i

H Domnul, mântuirii învrednice-

B te-m; c am srcit de tot

m felul de bunti, Fecioar Ctt-

^ ca laud slvirile tale»rat,

^ Catavasie.

Intru adâncul pcatelor sunt

„cuprins si m
H „mrea vieii m cufund; ci

„precum ai scos pre ton din

H „fiar, aa m scoate l pre

„mine din patimi, i m mân-

ii „tueste".

CONDACUL

Clasul al S*lea, dup Podobia

Fecioara astzi...

m De la printeasc slava ta

H deprtându-m neînelepete,
II lotru ruti am risipit bogia
** care mi-ai dat P&ntru aceasta

credin s urmm pocinei
celei bune a acestuia; i, celui

ce tie toate cele ascunse, cu

inim smerit s strigm: Gre-

it-am ie, Printe îndurate, i
nu suntem vrednici nici odi-

nioars ne chemm iii ai ti,

ca mai Înainte
;
d ca cela ce

eti din fire iubitor de oameni,

tu ne primete i ne f ca pre

unul din argaii ti.

m
a*Mm
m
m

M
M

SINAXAR

LA DUMINICA FIULUI DESFRÂNAT

Sinaxarui din Minei u, apoi acesta*

In aceeai ai facem pomenire do pilda Fiului

desfrânat din Sfânta Evanghelic; pe care

dumnezeetii notri Prini au aczat-o iu a

doua Duminic a Triodului.

mmmmM

STIHOKI.

Chiar dac ai Ii desfrânat ca i mine,
îndrznind, vino;

Cci ua milostivirii dumnezeeti a

tost deschis tuturor 1

Mm
m
m&i

glasul desfrânatului aduc ie:

îi Greit-am înaintea ta, Printe

|| îndurate! Primete-m pre

îl mine, cel cem pocesc, im
î| f ca pre unul din argaii ti*

IIm icos

H S auzim scripturile Mântui-

H torului nostru, care ne înva

unt nnii oameDi, cari, cunoscând c au

svârit multe fapte rele, c au trit

din UriBree tu chip destrblat,c i-au

petrecut viaa în beii i desfrânâri i c au

czut astfel in adâncul pcatelor, ajung in des-

ndejde, care este odrasla mândrii. Din prici-

na dezndejde i nu vor eu iiiciun chip s se mai

sârg uiase s fie virtuoi, aa c svâresc
un roiu de pcate i cad mereu în aceleai

i mai mari pcate. Sfinii Prini, purtaudu -se

fa de astfel de oameni cu mult dragoste

i printete i voind s-i scoat din desn-

dejde, au aezat acum, dup pilda Vameului

i Fariseului, pilda Fiului desfrânat. Prin a-

ceasta el le smulg din rdcin pcalul dez-

ndejde! bi ridic iari spre svârirea vir-

tuii ;
arat prin Fiul cel desfrânat, oamenilor

încrcai cu ranie pcate îndurarea iubitoare

de oameni i prea bun a lui Dumnezeu ;
îti-

mmMU

5HfMmm
£*

m
M
mmm
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faieaz, prin pilda «pus de Hristos, oa uit

este nici un pcat care s biruiasc voina
cea iubitoare de oameni a Domnului.

Doi sunt îiii omului, adic ai Cuvântului lui

Dumnezeu întrupat: drepii i pctoii. Tiu!

cel mai mare este omul care struie totdeauna
în poruncile i in calea cea bun a lui Dum-
nezeu i niciodat nu se deprteaz de El.

Fiul cel mai tânr este omul care a poftit

pcatul, care a tgduit prin fapte ruinoase
împreun-vieuirea cu Dumnezeu, care a trit
în dup desfrânat, cheltuind Iubirea de oameni
ce o avea Dumnezeu pentru el, caro n'a ps-
trat in el Întreg chipul lui Dumnezeu, care
a urtnat vicleanului diavol, care a slujit, prin

plcerile sale, voinei diavolului, care n'a

putut s-i sature pofta. In adevr pcatul
este fr de sa

;
prin deprindere, pcatul în-

cânt prin ceeace vremelnic face plcere. El

se aseamn cu rocovele, mâncarea porcilor.

Kocoveie, în adevr, la început sunt dulci,

dar mai pe urm sunt amare i asemntoare
paielor. Tot aa este îndeobte i pcatul- Dar
Fiul cel desfrânat, pentruca pierise de foamea
virtuii, i-a venit îndat in lire i vine la

Tatl su zicând : „Tat am pctuit Ia cer
i înaintea ta ! Nu mai sunt vrednic s m
inai numesc fiul tuî a Tatl îl primete pe
cel ce se ceie ; nu-I ine de râu

;
dimpo-

triv, il strânge la piept i-l îmbrieaz, aiâ-

tându-i îndurrile sale dumnezeeti i prin-
teti. II d hain, adic Sfântul Botez, pecete
l inel, adic harui Preasfântului Duh. Pe
lâng aceasta il d i înclminte, ca s nu
mai fie vtmate umbletele sale cele pol rlvit

voii lui Dumnezeu de erpi i de scorpii, ci

mal degrab s poat sdrobi capetele lor. In
urm. Tatl, cuprins de mare bucurie, junghie
pentru el vielul cel gras, adic pe Fiul su
Unul-Nscut, i li d s se împrteasc cu
trupul i sângele lui. Fiul cel mal mare, mi-
nunâudu-se de milostivirea nemsurat a Ta-
tlui, cârtete. Dar Tat] cel iubitor de oa-
meni ii închide gura, intorcâitdu-1 dela gân-
durile Iui cu linite, prin vorbe blânde i
binevoitoare, spunndu -i

:
„Ta totdeauna eti

cu mine
;
tu trebuia s te bucuri i s te ve-

seleti împreun cu Tatl tu, cci acest fiu

al meu a fost mai naînte mort prin pcat i
a înviat, caindu-se de toate celo ce fr de
judecat le svârise ;

a fost pierdut, pentruc
s'a îndeprtat de mine prin deprinderea pl-
cerilor, dar a fost gsit de mine, care am su-
ferit din adâncul inimii pentru el i l-am che-
mat înapoi prin dragostea sufletului meu".
Aceast pild poate s se ia i despre po-

porul evreu i despre noi.

Sfinii Prini deci au orânduit în aceast
Duminie, pilda Fiului desfrân at pentru aceast
pricin : ca s curme desndejdea si teama
de a ne apuca de fapte bune i ca s îndemne

—— — M
spre pocin i cin pe pctos, cu i pe
Fiul cel desfrânat. In adevr cina este cea
mai bun arm i o pavz puternic pentru |C|
înlturarea sgeilor vrjmaului. ICI
Cu Iubirea Ta de oameni cea negrit, |C|

Hristoase, Dumnezeul nostru, miluete-ne pe
noi, Amin.

Cântarea 7-a, irmos: ^
Heruvimilor asemn aduse... &&

D esftrilor trupeti ni ani

plecat ca un ticlos i
m’am fcut rob cu totul ns-
cocitorilor de pofte ;i m'am lu-

stremat de Sa tine, iubitorule

de oameni* Iar acum strig cu
glasul celui rtcit: Greit-am,
Hristoase, num trece, ca cela

ce eti însui milostiv.

Nici cum îndrznind a cuta
la înlimea cerului, strig ie,

împrate al tuturor; cci cu
nepriceperea eu însumi te-am
mâniat, nebgândseam de po-
runcile tale. Pentru aceasta ca
cela ce eti însui bun, nu m
lepda pre mine de la faa ta.

Slav,

Cu rugciunile apostolilor

i ale proorocilor, ale cuvioi-
lor i ale cinstiilor mucenici,

î ale drepilor, iart-mî,Doam-
ne, toate câte am greit, mâni-
ind, Hristoase, buntatea ta;

ca s te laud întru toi vecii.

i acum, a Nsctoarei,

Nsctoare de Dumnezeu,
ceea ce te-ai artat mai lumi-

nat de cât Heruvimii î de-

m
M

MmM

m
s*MM
8#
%%M
Mm
£*MMm
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cât toate otile cereti, cu a-

cetia roag pre Dumnezees-
cui Cuvânt al Tatlui celui fr
început, pre carele l-ai întrupat
Preacurat, ca toi s ne în-

vrednicim binelui celui venic»

y* Catavasie.

H eruvimilor asemnându-se
„tinerii, dnuiau în cuptor,
„strigând: Bine eti cuvântat
„Dumnezeule ! c întru adevr
„i judecat ai adus asupr-ne
„acestea toate, pentru pcatele
„noastre, Cel ce eti prea l-
„udat i prea slvit întru toi
„vecii

Cântarea S a. Irmos :

Pre cela ee a închipuit,,,

C ela ce te-ai pogorît pre p-
mânt cu srcie de bun

voie, ca s mântueti lumea,
pentru multa milostivire ; man-
tiiete-m pre mine, cela ce am
srcit acum de toat fapta
bun, ca un milostiv.

E e la poruncile tale depr-
tându-m, m’am fcut rob în-

eltorului, ca un ticlos. Iar

acum întorcându-m, prime-
te-m, ca odinioar pre desfrâ-
natul; pre mine cel ce cad
înaintea ta, cerescule Printe.

Rinecuvântam pre Tatl...

Supunându-m cugetelor ce-
lor de stricciune fctoare,

|
tn’am întunecat i de la tine

||

m’am deprtat, cu totul iein-

|
du-mi din minte, Indurate. Pen-
tru aceasta pre mine, cel ce

li

cad cu pocin înaintea ta>

||
mântuete-m.

i acum, a Nsctoarei.
st.

7

Preacurat, Nsctoare de
Dumnezeu, ceea ce eti singur
îndreptarea celor czui, în-

[
drepteaz-m i pre mine cel

||

sdrobit, cu tot felul de pcate,
|i i smerit

.

Gatavasie.

¥?

‘

i : l.
';

.

;

... x-' ; .

S ludm, bine cuvântm. ... i

2 . 1 .! .

;.Ti lP re cela ce a închipuit mai
J
înainte In rug, lui Moisi, mi-

ji
„nunea Fecioarei, în muntele

|
„Sinai oarecând, ludai-1, bi-

|

„ne-l cuvântai, i-l prea înt
ji „ai întru toi vecii ;

|i
- > 0 .ilU.i'î

Cântarea îi-e, Irmos ;

Din pmânteni cine.» auzita, ,

V ezi-mi, Hrîstoase, necazul
inimii, vezi întoarcerea

; mea, vezî-mi lacrmile, Mânr
ij

tuitorule, i nu m trece pre

II

mine; cim îmbraieaziari
||

cu milostivire, numrându-m
|l împreun cu mulimea celor
li mântuii

;
ca s laud cu mu-

ii

âmit milele tale. 1 1

Ca tâlharul te rog, pome^
||

nete-mî ca Vameul întris-

||

tându-m, m bat în piept $
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strig: Milostivete-te, prime-
te-m, prea îndurate, ca pre

m cel desfrânat, pre mine cel ce

H m întorc de la toate rutile

jg
mele, împrate al tuturor

; ca
s laud plecciunea ta cea prea

*jf mult.
uo

m S uspin acum suflete al meu
prea ticloase,i strig lui Hris-

t tos : Doamne, cela ce ai srcit

H de a ta voie pentru mine, în-

ui tu m îmbogete pre

w mine cel srcit de toat fapta

J*
bun, cu bogia buntilor,

îl ca un bun i milostiv*

m
mm
m
**

mmmm
m

m
u

**

m
**

Sîavâ.

Veselia care ai fcut oare-
când, Bunule, pentru întoarce-
rea cea de voie a fiului pier-

dut, f-o acum i spre mine,
pctosul, tinzându-mi cinsti-

tele tale brae; ca mântuin-
du-m, s laud plecciunea ta

cea prea mult.

i acum, a Nsctoarei.

CU lumintoarele tale rug-
ciuni, Fecioar, lumîneaz-mi,
rogu-m, ochii cei îneleg-
tori, ce sunt întunecai cu ru-
tatea, i la calea pocinii m
povuete. Ca, dupre datorie,

s te laud pre tine, ceea ce
ai întrupat mai pre sus de cu-

vânt pre Cuvântul,

Catavasie.

Din pmânteni cine a auzit

m

mM
m
mmmm
a#

a#

m

m

„una ca aceasta; sau cine a
„vzut vre-odinîoar: Fecioa-
„r s se fî aflat având în pân-
„tece,i fr dureres finscut
„prunc? In acest chip este mi-
„nunea ta, i pre tine, Prea-
„curat, Nsctoare de Dum-
nezeu, Mrie, te mrim

LUMINANDA

a Învierii diu Oeicih.

Apoi a Trioduluii dup Podt/bia:

l? emci auzii glas...

Bogia darului, care mi-ai

dat, Mântuitorule, ducându-m
în ri streine eu ticlosul, ru
o am cheltuit, vieuind desfrâ-
nat, i o am risipit dracilor, în-

elându-m; ci acum întorcân-

du-m, primete-m ca pre
rtcitul, Printe, îndur-te im mântueste.

3

Slav.

Asemenea.

Cheltuind avuia ta, Doam-
ne, o am risipit, i m'am su-

pus eu ticlosul dracilor celor

vicleni
; ci tu, prea milostive

Mântuitorule, îndur-te spre
mine desfrânatul i m cur-
ete pre mine spurcatul, dan-
eiu-mi haina cea dintâi a îm-
priei tale.

i acum, a Nsctoarei.

SfântMaic Fecioar, bine- M
vestirea cea mare a apostoli- ||
lor î a mucenicilor, a prooro- M
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mM
*£ cilor i a cuvioilor, f milostiv

H nou robilor ti pre Fiul tu
w. i Domnul, de Dumnezeu N-
ii ctoare, când va edea s ju-

J|
dece pre fiecare dupre vred-

li ni cia faptelor*

M la laude

H SUtiirI; din Octoîli, 4 ale învierii i ! a Iui

|
|S Anatolie

:
i ale Triodului aceste 3 idiomele

Glasul al 2-lca.

&| Glasul desfrânatului aduc ie,

H Doamne, greit-am înaintea o-

L chiîor ti, Bunule
;
risîpit-am

H bogia darurilor tale; ci m
m primete pre mine cel ce m
H pocesc, Mântuitorule, i m
Ht mântueste,

Glasul al 4-lea.

Stih : S coal-te, Doamne* Dumnezeul meu
înal-se mâna ta, nu uita pre sracii ti^ pân în sfârit.

*3

H Ca fiul cel desfrânat am ve-
nit i eu, Indurate, carele toat

H vieaao am cheltuitîn ri stre-

in
ine; risipit-am bogia care

H mi-aî dat, Printe; primete-m

U|
pre mine cel ce m pocesc,

H Dumnezeule, i m miluete.

*3

m

Mî

M

Glasul al H-iea,

m .. M rturisi-in-voiu (ie, Doamne* cu toa-

t inima mea, apune-voiu toate minunile tale.

Cheltuind în desfrânri ave-
rea printeasc i rîsipindu-o,

pustiu m?am fcut, slluii-
du-m în oraul viclenilor ce-

teni
;
dar neputând mai mult

rbda locuirea cea dimpreun

cu dânii, întorcându-m strig

ie, induratului printe: Gre-
it-am la cer î înaintea taî i
nu sunt vrednic s m chem
fiul tu; f-mca pre unul din
argaii ti, Dumnezeule î m
miluete.

3

Slav glasul al 6-lea,

Bunule Printe, deprtatu-
m’am de la tine, ci nu m p-
rsi, nici s m faci netrebnic
împriei tale. Vrjmaul cel

cu totulviclean m’adesbrcatî
mt-a luat bogia; darurile cefe

sufleteti le-am risipit ca un
desfrânat. Deci sculându-m i
întorcându-m ctre tine strig:

F-m ca pre unul din argaii
ti, Cela ce pentru mine i-aî

întins pre cruce prea curatele
tale mâini; ca sm scoi de
la fiara cea cumpîiti cu haina
cea dintâi s m îmbraci, ca
un mult milostiv,

i acum

prea binecuvântat eti...

Doxologia mare, Ecteniile i Apoliaul. Apoi
obinuita Litie, in pridvor, La caie cântam :

Slava, i acum, Stihira Evangheliei de la
Utrenie.

Apoi se cetete îavltura Cuviosului Teodor
i celelalte, ca Ja Duminica Vameului i Fa-
riseului. Ceasul l-iu i Apolisul deplin-

rts
1

tete'

LA LITURGHIE,
Fericirile dîn Ouloih* pe 6* i din Triod.m

cânta? oa 6 a. pe 4. jHe
Prochimenul glasului de rând Apostolul

ctre Corinteni
;
Evanghelia de la L-uca.
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CHINONICUL

Ludai pre Domnul din ceruri.

Cade-se a ti

:

C în sptmâna lsatului de carne, nu cân-
££ tm Aliluia, Dcasemenea lsm, din Psaltire,

Eu o eatlm dela Utrenie i o cetim la Vecernie,
ut Nu se cetesc nici .Vlijloceas urile si nici Ca-
Eu nonul de rugciune ni prea sfintei Neai oarei

E& de Dumnezeu dela Pavecerni. Iar Pave-

l cernita se cetete cea mic.

# La lei facem si in sSotSm5.ua brânzei, afar,
dr Miercuri si Vineri ; despre care vezi im
semnarea din aceste zile.

^ In acesta sptmân cetim în fiecare zi, la

£0 Utrenie, cuvântul sfânt lui Mucarie despre

EO Patra zecime i Cincizeeime; cuvânt care

începe aa:

g Fiii mei, se bucura inima mea de voi.,.

tw S SE TIE C slujba sfinilor ce vorcdea
£0 In Sâmbta ; Duminica lsatului de carne, se

£0 cânt, mal îaflinte, ia Pavecerniele ce au™ trecui.

Asemcnua facem i in Sâmbta l în Dumt-

Jjf
nica lsatului de brânz, sau cum va voi cel

£$ mai mare; afar de cazul când s'ar întâmpla
f pomenirea vre unui Sfânt mare, sau hramul
f bisericii.

VP" t rj - '

g IN SAMBATA
LSATULUI DH CARNE

|H| Facem pomenirea tuturor celor din veac ador-

mii. otrodocilor cretini, pârin;ilor

|H
i frailor notri.

1 ,r -

|g
Vineri seara.

jix Dup Psalmul inceptor i obinuita Stiholo-

gie. la joamiie strigat- am punem Stilurile pe

jii d. c&ntâml: din Octoih 3 stihiri muccniceti
iii ale rlasuLii de rând si din Tiioci aceste

^ 3 podobnice.

Glasul al 3 lea, dup Podobîa

:

I n raiul cel din Edem.,.

m^ m— Mm
tzi, credincioii svârim M
pomenirea tuturor mori™ m

lor" celor din veac, anume: a ||
celor ce întru credin au vie- m
uît cretinete. S ludm pre |J
Mântuitorul i Domnul l s
cerem cu deadinsul, ca s dea U
ei rspuns bm% în ceasul ju- |J
decilj la însui Dumnezeul
nostru, cel ce va s judece tot

||
pmântul, dobândind cu bucu- ?§
rie starea cea de-a-dreapa lui, |J
în partea drepilor i întru mo-

|g
temrea cea Himinat a sfin- f|
ilor

;
i s se fac vrednici pîmpriei Iul celei cereti. p

Mântuitorule, cela ce ai rs- g|
cumprat pre oameni cu sân- H
gele tu i, cm moartea ta, din

|J
moartea cea amar ne-ai mân- p
tuit pre noi t viea venic
ne-as dat cti învierea ta. Odih™
nete, Doamne, pre toi' cei a- p
dormii Intru buna credin, în M
pustii sau m> ceti, m mare ^
sau pre pmânt t în tot locul;

||
pre împrai, pre arhierei i H
preoi, pre sihastri l pre cei

jjj
la oîalt adunai, din toat vâr- 8#

sta, din tot neamul; i-I învred- H
nicete împriei tale celei g
cereti. Um
Dup scularea ta din mori,

|j
Hrlstoase, moartea nu mai st- M
pâoete pre cei ce au murit la

|j
buna’credin. Pentru aceasta p
ne rugm cu deadinsul, odih- p
nete în curile tale, Iu sânul j

5MTarnBM
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lui Avraant pre robii ti, ceice

i-au slujit ie în curie, dela

Adam pân astzi; pre prinii
i pre fraii notri, prietenii i
rudele i pre tot omul ce a lu-

crat ale vieii cu credin i
la tine, Dumnezeule, s'au mu-
tat în multe feluri i în multe
chipuri, î-i învrednicete pre

ei împriei tale celei cereti.

Slav, Glasul al 8-lea,

Plâng i m tânguesc, când
gândesc la moarte i vd în

mormânturi zcând frumuse-
ea noastr, cea zidit dupre
chipul lui Dumnezeu, grozav,
neslvit, neavând chip. O mi-
nune! Ce tain estet aceasta,

care s’a fcut pentru noi ? Cum
ne-am dat j stricciunii ? Cum
ne-am înjugat cu moartea? Cu
adevrat, precum este scris,

dupre porunca lui Dumnezeu,
a celui ce d odihn celor r-
posai.

i acum, a Nsctoarei, pc glasul de rând.

Eu locul Prochimen ului, cutm A Uluia.,, pc

Glasul a S-lea.

Stih : ! ericîi sunt pe care î-ai ales i i-ai

primit, Doamne, i pomenirea lor din neam
în neam.

Stih : S uîletele lor întru bunti se vor s-
llui i smâna lor va moteni pmântul.

LA STJHOAVN

Dou stiluri ale mucenicilor i uim a morilor,
din Octom, alo glasului de rând, eu s Uluirile

de mai sus

Slav, Glasul ai tî-lca

A lui Ioan Damasohîn.

I nceptur î stat mi-a fost

mie porunca ta cea ziditoare,

c voind sm alctueti vie-

uitor, din fire vzut i nev«
zut, trupul mî-ai zidit din p-
mânt, î suflet mî-ai dat cu
dumnezeeasca i de viea f-
ctoarea ta suflare. Pentru
aceasta, Mântuitorule, odih-

nete pre robii tî, în taturea

celor vii i în corturile drep-
ilor.

i acum, a Nsctoarei.

C u rugciunile celei ce te-a

nscut pre tine, Hrîstoase, i
ale mucenicilor tî, ale apos-
tolilor, ale proorocilor, ale ar-

hiereilor, ale cuvioilor, ale

drepilor, î ale tuturor sfini-

lor; pre robii ti cei adormii
odihnete-i.

Apoi :

A cum elobozote ;
8 finte Dumnezeule

;

T atl nostru.

î îndat :

Troparul glasul al 8-Iea.

eîa ce prin adâncul îne-
lepciunii, cu iubirea de oameni,
toate le chiverniseti i cele

de folos tuturor le druetî,
însui fctorule odihnete,
Doamne, sufletele robilor ti

;

c spre tine i-au pus ndej-
dea, spre fctorul i zidito-

rul i Dumnezeul nostru.

m
m

%
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Slav, i acum
; a Nsctoarei, asemenea.

P re tine zidi liman te avem,
i rugtoare bine primit ctre
Dumnezeu; pre carele î-ai ns-
cut, Nsctoare de Dumnezeu,
nenuntit, mântuirea credin-
cioilor.

Apoi Eetenia i Apoîisul.

Dup apolisu! Vecerniei, facem PanîFiid pen-
tru cei mori; i cântm canonul morilor al

glasului de rând.

LA UTRENIE
•33 Lupii cei Pi Psalmi, A Uluia p? glasul al 8 leu,

33 apoi Troparul do dou ori.

33 0 ela ce cu adâncul înelepciunii,,.

33
33 Slav, i acum : a Nsctoarei.
33
33 P re Tine zid i liman...

33
33 Dup obinuitele Siihologii, se cetete cp-

33 vyn, pentru coi rno i, din epistola întâia c-
33 Te CoriutenLî se cânt F enciti ceifr prilia-

33 n&-*->pe dou stri, cu stihul pe glasul al 5-Jea
33
33
33

I: ine eti cuvântat Doamne-,

33 Iar dup aceasta, Troparele morilor, gte.su]

33 al 5*1 ea cu pripeala:

f^ine eti cuvântat Doamne, învad,-ue pre noi
îndreptrile Tale.

*3 eata sfinilor a aflat izvo-

M rul vieii i ua raiului; s
3jj

aflu i eu calea, prin pocin;
33 eu sunt oaia cea pierdut,

|H
chiam-m, Mântuitorule, i

33 m^mântuiete.

33 Bine eti cuvântat Doamne

jg ei ce pre mielul lui Dum-

||
nezeu ai mrturisit t ai fost

junghiai ca nite miei, fiind

mutai la vieaa cea neîmb-
trânitoare i pururea venic,
sfinilor; aceluia cu deadinsul,
Mucenicilor, v rugai s ne
druiasc nou deslegare da-
toriilor.

3*M
34m
34

34
34
34m
34

Dîae eti cuvântat Doamne...

C ei ce ai umblat pre calea ||
cea strâmt i cu scârbe, toi 34
cari în viea crucea ca jugul H
ai luat î mie mi-ai urmat cu 34

credin
; venii de luai daru- ^

rile, care am gtit vou, i cu-
nunile cereti.

J

U
Bine eti cuvântat Doamne...

Chipul slavei tale celei ne-
grite sunt, mcar dei port
ranele pcatelor; miluete zi-

direa ta, Stpâne, i o cur-
ete cu îndurarea ta, i mo-
tenirea cea dorit druete-mi,
facându-m pre mine iari
cetean raiului.

Bine eti cuvântat Doamne...

C ela ce cu mâna dintru ne-
fiin m’ai zidit i cu chipul
TQ11 rîlim«Arrrt rtO/^ *44^!tu cel dumnezeesc m’ai cins-

tit, iar pentru clcarea porun-
cii iari m’ai întors în pmânt,
din carele am fost luat; Iacei
dupre asemnare m ridic,
cu frumuseea cea dintâi iari
întpodobmdu-m.

Bine eti cuvântat Doamne-,.

O dihnete, Dumnezeule, pre
±XS «J 5 ~ ~ „X - .

robii tai i-i aeaz în raiu, 34
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unde cetele sfinilor, Doamne,
î drepii ca lumintorii str-
lucesc, Pre adormiii robit ti
îi odihnete, trecându-le lor

toate grealele.

Slav.

Pre o Dumnezeire în trei

strluciri cu bun credin s
o ludm, strigând : Sfânt eti
Printe, fr de început, Fiule

cel împreun fr de început,

i Duhule cel dumnezeese
; lu-

mineaz-ne pre noi, cari cu
credin slujim ie, i ne scoate
din focul cel de veci.

i acum.

B ucur-te Curat, ceea ce ai

nscut pre Dumnezeu cu trup,

spre mântuirea tuturor
;
c

neamul omenesc a aflat mân-
tuire prin tine; i noi s aflm
raiul, Nsctoare de Dumne-
zeu, Curat i binecuvântat.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slav ie Dumne-
zeule, de trei ori. Dup aceasta, Ectenia pen-
tru nei mori. Iar i iar cu pace.,, Preotul
zice: Dumnezeul duhurilor; iar noi: Doam-
ne miluetede <i0 de ori. ; dup Ecfonîs :

Scdcalna glasul al 5-iea.

Odihnete, Mântuitorul nos-
tru, cu cei drepi pre robii ti,

i-i slluete pre ei în curile
tale, precum este scris

;
trecân-

du-le ca un bun grealele lor,

cele de voie î cele fr de
voie, i toate cele întru tiin
i întru netiin, iubitoruîe de
oameni.

Slav, i acum : a Nsctoarei.

C ela ce ai rsrit lumii din

Fecioar, Hristoase Dumne-
zeule, l prmtPînsa fii luminii

ne-ai artat, miluete-ne pre
noi.

Psalmul 50.

Si cântm stihurile

:

S cântam Domnului...

Iar canoanele se cânt : al hramului cu Ir-

mosul pe 6, l 1 d Triod pe 8, i cântm l a
doua cântare, fr stihuri; jur celelalte cu

stihuri.

CANONUL

Facerea lui Teodor Studitul eu acrostihul:

Ct'l nevrednic Teodor-,

Cântarea l-a, Glasul al 8-lea, Irmos :

Cântare s înlm popoare:,.

Toi s ne rugm lui Hristos,

fcând astzi pomenire
morilor celor din veac, ca s
Izbveasc de focul cel venic
pre cei ce au adormit în cre-

din i în ndejdea vieii celei

venice.

Cu adâncul judecilor tale,

Hristoase, prea îneîepete ai

rânduit mai Înainte sfâritul

vieii fiecruia, hotarul î locul.

Pentru aceasta mântuete, prea
Indurate, la judecat, pre cei

ce l-a acoperit pmântul în

tot locul

Cela ce aî dat hotarele vieii

noastre, Însui pre cei ce autre-

M
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cut din noaptea vieii acesteia,
arat- i fii zilei celei neînserate,
Doamne

:
pre preoii ortodoci

i pre împrai î pre tot po-
porul tu.

Pre credincioii pre cari i-a

acoperit apa, i rzboiul i-a se-
cerat, i pre cari i-a omorlt
cutremurul, i tâlharii i-atiucis,

î pre cei ce i-a ars focul, Mi-
lostive, rânduete-i în partea
drepilor.

T oate datoriile trupului tre-

cându-le cu vederea, Mântui-
torul nostru, în orice vârst a
întregului neam omenesc, p ti-

ne-i înaintea judecii tale, s
rspund neosândii ie, Zidi-
torului.

Siav, a Treîrtief,

Trei fee în ipostasurile sale
ale unei firi laud: pre Tatl cel
nenscut, pre Fiul, cel ce s’a

nscut, i pre Duhul Sfânt; o
împrie fr început, o st-
pânire î o dumnezeire.

i acum. a JSVj h cât oarei.

Cu adevrat tu te-ai artat
cer pre pmânt, mai mare de
cât cerul cel niai de sus, Fe-
cioar, ceea ce nu tii de mire;
c din tine a rsrit Soarele
în lume, cel ce stpânete
dreptatea.

Gatavas ie.

Ziy&rn Irmoa^ele acestui Canon.

Cântare sînlm popoare,
„minunatului Dumnezeului no-
„stru, cela ce a mântuit pre
„îsrail din robie; cântare de
„biruin cântând i strigând:
„S cântm ie, cela ce eti
„însui Stpân

Cântarea ti-a
T Irmos

:

V edei, vedei, c eu sunt
Dumnezeul vostru, cel ce

„m’atn nscut maî înainte de
„veci din Tatl i din Fecioar,
„mai pre urm, fr brbat
„m’am întrupat i am deslegat
„pcatul strmoului Adatn, ca
„un iubitor de oameni^.

Vedei, vedei, c eu sunt
Dumnezeul vostru, carele cu
dreapt judecat am întrit
hotarele vieii, cel ce primesc
din stricciune, întru nestri-

ccmne, pre toi cei adormii
întru ndejdea învierii celei

venice.

Doamne, cela ce primeti
din cele patru margini ale lu-

mii pre cei ce au adormit cu
credin, în mare sau pre p-
mânt, în râuri, în izvoare sau
în bli i în puuri, pre cei

ce s^au fcut mâncare fiarelor

i pasrilor i jigniilor, pre
toi îi odihnete.

i

Doamne, cela ce cu palma
Ta toate le-aî desprit mai
înainte, pre cei ce s’au des-
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legat în patru stihii alctue-

te-i i-i învieaz Ia venirea

ta; toate datoriile cele întru

tiînt i cele întru netiin
iertându-le lor.

O, cât va îi de înfricoat a

doua venire a ta, Doamne ! C
venind în chipul fulgerului^ pre

pmânt, vei s scoli toat zi-

direa s se judece. Atuncea

pre cei ce au vieuit ie cu

credin învrednicete-i s fie

împreun cu tine, întâmpinân-

du-te.

slava, a Treimei.

Unîme prea desvârit,
Dumnezeule prea înalte, cela

ce eti în trei ipostasuri, P-
rinte, cel nenscut, Fiule unul

nscut, i Duhule, cel ce pur-

cezi din Tatl, i prin Fiul te

ari; o fiin, o fire, o domnie,

o împrie, mântuete-ne pre

noi pre toi.

EJi acum, a Nuscat oarei.

Negrit este minunea na-

terii tale, Maic Fecioar^ c
în ce chip ai i nscut i îm-

preun curat petreci? Cum
ai nscut prunc, i nu tii nici

cum de ispit brbteasc?
Precum tie Cuvântul luiDum-
nezeu, cel ce s

?a nscut din

tine mai presus de fire, cu

cuvioas înoîre.

Gatavasie.

t/adsti. vedei. c Eu sunt Dumnezeu.^

Cântarea 8-a, Irmos:

Cuvântule al lui Dumnezeu,..
3

3

P re cei ce i-au petrecut c- ]

ltoria vieii cu credin
j

dreapt, învrednicete-i, Dum- j

nezeule, a se încununa cu cu-
j

nuna dreptii i a dobândi
j

buntile cele venice.

P re cei rpii fr veste, pre
j

cei ari de trsnete, pre cei

ce au murit de ger i de toat

btaia, odihnete-i Dumneze-
ule, când toate cu foc le vei

lmuri.

p re cei ce au înotatîn marea

vieii cea deapururea furtu-

noas, învrednicete-i s a-

puce la limanul nestricatei vie-

ii tale, Hristoase, cei ce au

fost ©cârmuii în viea de

dreapta credin.

pre cei ce i-au luat spre

mâncare toat firea celor din

mare i a psrilor cerului,

pentru judecile tale, Hristoa-

se Dumnezeule, înviaz-i cu

cinste în ziua cea de apoi.

Slav, a Treimei.

U uimea cea dumnezeeasc
când o despart cu gândul în

trei fee, fr amestecare, în-

dat împreun cele nedespr-

ite; c precum este graba ful-

gerului, aa i cea întreit str-

lucitoare se vedeîntru o unîme.
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i acum, a Nsctoarei,

N ecunoscut este minunea
ta, ca ai nscut fr de br-
bat, i fecioria ta, dup ce ai

nscut, curat o pzeti. Pentru
aceasta mulimea îngerilor i
neamul omenesc te laud în
veci.

Catavasie,

C uvântule al lui Dumnezeu
„cela ce ai întrit cerurile cu
„mâna ta, întrete i inimile

„noastre, ale celor ce ndj-
duim spre tine, întru lumina
„cunotinei tale celei adev-
rate
• Sedealna, glasul al 5-iea, de dou ori,

”
PodobSo

;

P re cuvâatuJ cel împreun...

Cela ce pentru noi ai rbdat
crucea i moartea i aî omorît
iadul, i împreun ai sculat pre
cei mori, odihnete Mântuito-
rule pre cei ce s'au mutat dela
noi, ca un Dumnezeu, iubitor

de oameni* i la înfricoata i
îngrozitoarea ta venire/Dt-
toruîe de via, învrednice-
te-i împriei tale, ca cela

ee ai mulime de îndurri.

Slav, i acum, a Nsctoarei.

A copermântultu cel grab-
nic i ajutorul i mila arat-o
spre robii ti; i alîneaz valu-

rile gândurilor celor dearte.
Preacurat. Si sufletul meu cel

czut ridic-1, Nsctoare de
Dumnezeu; c tiu. Fecioar,
tiu c poi câte voeti.

Cântarea 4-a, Irmos:

Y râad s Te întrupezi...

P re prini, pre moi, pre
strmoi, de la cei" dintâi

pân la cei de apoi, cari s’au
mutat în bun lege i în buna
credin, pre toi pomenete-i,
Mântuitorul nostru.

Pre cei ce li s’a întâmplat
a-i sfâri vieaa cu credin
în munte, în cale, în locuri pu-
stii; pre sihastri i pre cei la

olalt adunai, pre tineri i pre
btrâni, cu sfinii, Hristoase,
sîslueste-i.

î i>

Pre ceî ce cu credin i-au
mutat vieaa degrab, din în-

tristare i din bucuria ce le

va fi venit fr ndejde, pre
cei ce au ptimit In zile bune
sau în nenorocire, pre toi o-
dihneie-i Mântuitorul nostru.

Pre cei ce i-a omorît frigul

sau i-a rpit calul, sau grindina,

zpada i ploaia înmulit
;
i

pre cei ce i-a omorît crmida,
sau râna i-a Împresurat, Hri-
stoase, Mântuitorul nostru o-

dihnete-i.

Slav, a Trelmei.

Minunat lucru,c Dumnezei-
rea este una si întreit! toat if»f

* M
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în fiecare fa fr desprire;
c Tatlui i Fiului i Duhului

Sfânt ne închinm, ca unui

Dumnezeu.

L acum, a Msctoai'eL

lndrepteaz-ne cu rugciu-

nile tale, ocârmuindu-ne, pre

noi cei înviforaî de valul p-
catului, la limanul cel de mân-
tuire, Nsctoare de Dumne-
zeu, î ferindu-ne de toate

rutile.

Catavasie.

Vrând a te întrupa din man-
etele cel umbros, Cuvinte, din

„singurNsctoarea de Dum-
nezeu, proorocul a cunoscut

„cu privire dumnezeeasc i
„cu fric a slvit puterea ta“.

Cântarea 5-a, Irmos

:

Mânecii duhul meu cairo.,

F când astzi pomenire tu-

turor celor ce au murit cu

bun credin din veac, Doam-
ne, cu deadinsul strigm ie:

Pre toi odihnete-i cu sfinii

ti.

Pre cei ce i-ai luat djn tot

neamul i neamul, din împ-
rai, din boeri, sau din sihatri,

întru credin dreapt, îndu-

rate, izbvete-i de munca cea

venic.

tiind cele de folos ale tu-

turor celor ce i-aî zidit, pre cari

i-ai lsat, Doamne, s moar
prin cderi nprasnice fr ve-

ste, mântuete-i de toat mun-
ca, Dumnezeul nostru.

De focul cel pururea arz-
tor, i de întunerecul cel în-

grozitor, i de scrânirea din-

ilor, sî deviermele cel ce mun-
cete fr de sfârit,i de toat
munca, izbvete Mântuitorul

nostru, pre toi cei ce cu cre-

din au murit

Slavii, a Treîmci-

U nimeîn trei ipostasuri, ceea

ce eti de un scaun, fr înce-

put, care unime o ai cu des-

prirea feelor î firea în fee

;

unete-ne pre noi întru o voie

a poruncilor tale.

i acum, a Nsctoarei-

Mai pre sus slvit de cât

Serafimii cei cu chipuri de foc,

te-ai artat Preacurat; c ai

nscut pre acela, de care ei

nu se pot apropia, pre Iîsus

Mântuitorul; care cu întrupa-

rea a îndumnezeit frmânt-
tura pmântenilor.

Catavasie.

Mânec Duhul meu ctre
„tine, Dumnezeule, pentru c
„lumin sunt poruncile venirii

„tale. Deci întru acelea^ lumi-

neaz mintea noastr, St-
„pâne, i ne povuete pre

„calea vieii“
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Cutarea 6-a, Irmos;

Pri moie-m E>ry mine...

C ela ce ai desîegat durerile

morii, ptimind, încep-
torule aî vieii, Dumnezeul no-
stru, pre robii ti, cei din veac
adormii, odihnete-l

Pre cei ce, cu judecile tale

ff cele negrite, i-att omorit bu-

H turîle cele cu farmece, otr-
f vile, înecrile de oase, cu sfin-

H ii, Doamne odinnete-i.

S| Când vei judeca toate, stând

] goaleî descoperite înainteafe-

j eî tale, atuncea, Indurate, s-î
fie mil de cei ce i-au slujit

H
cu credin, Dumnezeule,

m Trâmbiând Arhanghelul tu
H cu trâmbia cea de apoi, spre

H scularea în via a tuturor,

#3 atuncea, Hristoase, odihnete
£jf pre robii ti.

nm învrednicete, Dumnezeule,
Sp împreun cu slugile tale pre

H credincioii cei din veac, pre
M cari i-ai luat, l pre tot neamul

||
omenesc, ca s te slveasc,

M Slav, a TreimeL

Stpânie dutnnezeeasc în-

sfânt, ceeace eti de un
scaun, Printe, Fiule, i Bu-
buie; tu eti Dumnezeul meu,
cela ce cu stpânirea ta cea a

jj|
tot puternic toate le cuprinzi.

Si acum, a Nsctoarei.

m
**m

Salt fesee, strmoule, c p
din rdcina ta, din Curata Fe-

||
cioar a rsrit floare de viea- p
, Hristos Dumnezeu, cel ce H
a mântuit lumea. m

Catavasic. ^
Prsmete-m pre mine cel |*f

„cuprins de pcate multe, iu- M
„bitoruîe de oameni, carele UI
„cad la Indurrile tale, i ca p
„pre proorocul, Doamne mân- gjf

„fuete-m“.

COKDAC

Glasul al îi-Iea.

Cu sfinii odihnete, Hris-
toase, sufletele adormiilor ro-
bilor ti, unde nu este durere, p
nici întristare, nici suspin; ci ^
viea fr de sfârit. §*fM

%%
icos. s*

Tu însui eti fr de moar- P
te, cela ce ai fcut i ai zidit jfj

pre om; iar noi pmântenii din Uf
pmânt suntem zidii i întru ^
acelai pmânt vom "merge, H
precum mi-ai poruncit, cela gj
ce m’ai zidit i mi-ai zis: c gfpmânt eti i în pmânt te H
vei întoarce, unde vom merge

||
toi pmântenii, fcând tângui- UI
rea cea deasupra gropii cân- U
tare: Al sluta. m
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Binaxarul din Mineiu ;
apoi acesta.

In aceeai zi dumnezeetli Prini au hotrî t

pomenirea tuturor celor din veac adormii, in-

tru bun credin, In ndejdea învierii venice.

STIHURI

Uit, Cuvinte, celor mori grealeie

N earâtându-i moart mila Ta cea mare.

nîl oameni adeseori au murit pe ne-

ateptate printre strini :
pe mare, in

muni neumblai, în prpstii, în ci a
1

pturile pmântului, de cium, de

foame, în rzboaie, de foc, de ger i de alte

felurite mori. i se poate c ^ ~

râciei i a lipsei n’au avut parte s li st. Iaca

slujba si pomenirea orânduit. Pentru aceea

dumnezeetii Prini, mânai de dragostea de

oameni si fiind învai de sfinii Apostoli, au

Iiotârît ca întreaga Biseric s fac pomenire

de obte pentru toi acetia, ca i ei, cari la

rândul lor n’au avut parte de slujbele cele

orânduite, din pricina unei întâmplri oare-

care, s fie cuprini în pomenirea obteasca

de acum. Sfinii Prini arat ca slujbele T-

cute pentru eî Le pricinuesc mare folos. Acea-

sta este cea dintâi pricin pentru care Bise-

rica iui Dumnezeu svârete pomenirea

sufletelor. In al doilea loc, este cu cale sa

: se fac azi i pomenirea sufletelor, pentruca

: mâine are s se prznuiascâ a doua venire a

i iul Hristos; prin aceasta Biserica îmblânzete

; pe înfricotorul l dreptul Judector, ca sa

se poartefa de suflete cu obinuita sa “H
si s Le aeze întru desftarea cea fgduit.

? k . .i t t’*. Ft nanfi 1!! lU'n'ltnflPRfl T>T*1"
Dar mai cu seam i pentru urmtoarea pri-

cin: Sfinii Prini aveau s aeze în Bumi-
n rjL _ Trjffnnirm Itll AflamUlUtt * l ftani « ^ ^

“

t
" T . * - *

nicâ viitoare pomenirea izgonire* lui Adam

diu rai ;
deaccea izvodesc, prin prznuirea de

azi a tuturor morilor, o oarecare odihna i
popas, punând astfel, prin odihna de azi, sfârit

tuturor prâznulrilor faptelor svârite de

Dumnezeu pentru mântuirea no astra. In chipul

acesta, odat cu Dumineca izgonirii lui Adam
se ia din nou, ca dela început, pomenirile

tuturor celor svârite de Dumnezeu pentru

noi. Iu adev&r cea mai de pe urm fapt a

Iul Dumnezeu pentru mântuirea noastr va

fi cercetarea vieii noastre de dreptul Jude-

ctor; iar prin pomenirea ei. Biserica înfri-

coeaz pe oameni spre a svâri cu uurin
nevoinele postului.

Sâmbta facem totdeauna pomenirea sufle-

telor celor adormii, cci Sâmbta înseamn

in limba ebraic odihn. Aa dar facem, în

ziua de odihn a zilelor, rugciuni pentru

cei cari au murit, deoarece ei sau odihnit

de toate lucrurile pmânteti i dc toate ce-

lelalte ;
iar pomenirea lor s'a orânduit sa se

fac in flecare Sâmbt.
Astzi, îns, facem pomenire de obte,

rugndu-ne pentru tot cretinul. Dumnezeetn

Prini, cunoscând c parastasele, pomenile

i liturghiile fcute pentru rposai le pri- g*
cinuesc mare uurare l folos, au poruncit

ca Biserica s le Iac i în deosebi i de *
obte. Ei au primit, dup cum s’a spus, aceasta g*
porunc dela sfinii Apostoli, precum zice i £#
Dionisie Areop agilul. jv|

C slujbele fcute pentru suflete le sunt gg
de folos se vede Intre multe altele l dm Sg

istoria sfântului Macarie. vja

Sfântul Macarie a gsit pe când mergea pe ^
drum o cpân uscat a unuî Elm pgân

jjg
i a întrebat: £$— Au oare pgânii vreodat oarecare mân- ^
gâlere tu iad? &&
Cpâna a rspuns;

. ft*
— Au, Printe, mare uurare când te rogi

tu pentru cei rposai 1

Marele Macarie, rugându-se lui Dumnezeu, fcjfr

a fcut aceasta, pentrucâ dorea s tie dac g#
slujbele pentru cei mai dinainte adormii ie %%
sunt de vreun folos. fJ
Dar si Grigorie Dialogul a mântuit, prin ru- |Hf

gcluuile sale, pe împratul Tralan. Dumne- g
Seu, îns, ba spus s nu se mai roage mm- -0
odat pentru pgâni.

Mai mult, dup cum se Istorisete, împr-
teasa Teodora, prin rugciunile sfinilor i
mrturisitorilor brbai, a scos din obinuni

e

iadului i a mântuit pe urîtorul de Dumnezeu

Teofil- i Grigorie Teologul, în cuvântul rostit

la moartea fratelui su Chesarie, arata ca

sunt bune pomenile fcute pentru cei rposai.

Iar marele Hrisostom, în tâlcuîrea la Epistola

ctre Fi lip eni, spune astfel: „Sa purtam grija

de folosul celor cari au rposat. Sa le dam

lor ajutorul ce li se cuvine, adic milostenii

i prinoase, cci aceasta le aduce uurare,

mare câtig i folos. In adevr, nu sau le-

Efiuit acestea în iad ar l la întâmplare itCri

n’au fost predate Bisericii Lui Dumnezeu fr
rost de prea înelepii ucenici ai Domnului,

ca preotul s fac pomenire la înfricoatele

i taine de cei în credin adormii . fci arai

:

„La împreala averii tale, testamentul tu
i s aib împreun-motenitor eu copm i ru-

dele tale i numele dreptului Judector, iar

pomenirea sracilor s nu fie data la o parte

.

I Eu sunt chez de folosul ce- 1 vei avea!

I Marele Atanasie spune :
„Chiar ilacâ s ar tt-

i sipi in aer cel svârit în credina nu înceta

ii ae a aprinde la mormânt candel i lumânri,
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chemând in ajutor pe lins tos Dumnezeu. Can-
t deia i lumânrile sunt primite do Dumnezeu
i aduc multa rsplat : dac mortul a îost

t nu pctos, ea sâ-i desiege pcatele; daca a
e fost un om drept, ea s se iaca adaugi ce de
rsplat

; iar daca a fost poate cineva strin
:
l srac, i nu are pe nimeni care sâ-i poario

! de grija intru acestea, atunci Dumnezeu, care
ea^ drept j iubitor de oameni, va da po

i

deasupra i aceluia din pricina srciei, în
cliip potrivit, mila dup cum însui tie. De

i

altfel i coi care aduce priuoase pentru unii
ca acetia ia pari© împreun cu ei la rsplat,
ca unul ce a artat dragostea pentru mântu-
irea aproapelui, ca i acela care unge cu mir
pe altul, el mai întâi miroase frumos. i dim-
potriv cei cari nn Îndeplinesc fgduinele
i legâmintele fcute de cei mori vor îi ne-
greit osândii", Dup cum spun damnez80 tii
Prini, sunt de folos celor mori, toate cele
ce se fac pentru ei pân In a doua venire a
lui Hristos i mai cu seam acelora cari au
svârit puine fapte bune în timpul când
erau printre coi vii. i ou toate c dumne-
zoeasca Scriptur Îngrozete uneori,dup cum
se i cuvine, spre îndreptarea celor muitl,
totui, in mure parte, iubirea de oameni a lui
Dumnezeu biruote. In adevr dac in balan

;
se va gsi c sunt egale faptele bune cu colo

|

rele, atunci bîrue iubirea de oameni a lui

i

Dumnezeu
; iar dac talerul cu fapte rele

î
^t&rn mal puin, i atunci biruote marea

;
Im buntate

Trebue s se tiec dtncoio ne vom cunoa-
!

t°i unii pe alii i vom cunoate cliiar pe
;

aceia pe cari nu i-am vzut niciodat, dup
cum spune dumnezeescul Hrisostom, care
dovedete aceasta din pilda bogatului nemi-
iostiv i a sracului Lazr. Ou toate acestea
nu no vom vedea sub un chip trupesc

; toi
vom avea aceeai vârst

; nu ne vom cunoatedup înfiarea trupului, ci cu o chiul ptrun-
ztor al sufletului, dup cum spune Grigorie
Teologul, in cuvântul rostit Ja moartea lui
Chesarie: „Atunci, prea iubito frate, te voi
vedea luminos i slvit, aa cum do multe ori
mi to-ai artat in vis r Iar marele l slvitul
Atanasie, dei în întrebrile ctre prefectul
Antioh nu spune aa, totui în cuvântul de-
spre cei adormii zice: „i pân la învierea
obteasc s'a dat sfinilor s se cunoasc unul
pe altul i s se bucure împreun

; dar po-
!

toii sunt lipsii de acest bar
; sfinilor muce- ^

nici li s’a dat s priveasc i s cerceteze
cele ce se fac de noi. La învierea cea de i

obte, îns, când se vor arta faptele ascunse
ale tuturora, toi ne vom cunoate unii pe I

alii". Trebue s se tie c acum sufletele |,

drepilor petrec în nite locuri osebite * î !

dimpotriv sufletele pctoilor, Ia rândul lor i

unele se bucur în ndejdea mântuirii, iar |l

altele se întristeaz in ateptarea cumplitelor
munci. In adevr sfinii, dup cum spune
dumnezeescul Apostol, „n'au primit înc f-
gduina buutilor, cci D umneze u, runduind
mai dinainte ceva mai bun pentru noi, n’a
voit ca s ajung la desvârire fr noi“,

irebue s se tie c nu toi cei cari au
czut in prpstii, în foc i în maro, l au
murit din pricina acestora, i cei cari au pierit
de frig i de foame, ptimesc acestea din
porunca Iui Dumnezeu, Ilotririie lui Dum-
nezeu sunt aa : unei© din ele se fac prin
bunvoina sa, iar altoie prin Îngduin

; dar
i unele i altele se svârese spre întiina-
rea, îngrozirea l îndreptarea celorlali. Dum-
nezeu, prin raiunea sa mai nainte cunosc-
toare, tie i cunoate totul i se svâresc
toate prin voina lui, dup cum spune sfânta
Evanghelie despre vrbii. Nu este, Ins, Dum-
nezeu cel oare hotrte ca omul s moar
intr'un chip sau altul, crfulmplafoâ tace ea
unul sa-moarir

" "

bun, unul JiiLJhjaar..Mt£ânr iar-aH-sl iâ»i\—Jî|f—Dimpotriv Dumnezeu a hotrit odat pentru fcf
totdeauna în deobte, lungimea vieii omeneti ej£
i felurile In care poate muri urmii, in curge-
rea atâtor ani ai vieii omeneti, se petrec
diferile feluri de mori; Dumnezeu, ins, nu ***

hotrte dintru început felul morii fiecrui
om, ci numai îl eunoate. Iar dac marele
Vasllie vorbete de predestinarea vieii, atunci
face aluzie la cuvintele: „Pmânt eti i în
pmânt vei merge!" Cci Apostolul spune
scriind Corinteniior

: „Pentrueâ v împrtii
cu nevrednicie, pentru aceea sunt între voi
muli neputincioi i bolnavi i muli mor’ 1

.

Iar David spune: „Nu m smulge in mijlocul
zilelor melol"; i: „Cu palme msurate ai
pus zilele meie“. Iar Solbmon zice: „Fiule,
cinstete pe tatl tu ca s treti muli aniT

;

l iari: „Ca s nu mori înainte de vreme".
In cartea lui Iov, Dumnezeu zice iul Elifas

:

„V’ai fi pierdut pe voi, dar n'am fcut-o din
pricina robului meu lov“. Din aceste locuri
din Scriptur, se vede c vie aa nu are hotar.
Iar dac afirm cineva aceasta, atunci îne-
lege prin hotar voina lui Dumnezeu. In ade-
vr Dumnezeu adaug zile cui vrea, iaraituîa
i Ie micoreaz

; pe toate îns Ie orânduete
spre folos. Iar când Dumnezeu va voi, rân-
unete i felul i timpul morii. Prin urmure
lioturul vieii fiecrui om* dup eum epune
marele Atanasie, este voina i sfatul lui Dum-
nezeu. Cu acest cuvânt i cu adâncul jude-
cilor Tale, EIristO ase, vei tmdui i spusei©
Marelui Vasilie, care zice: „Moartea vine când
se împlinete hotarul vieii". Noi îns spunemc hotarul vieii este voina lui Dumnezeu.
Cci dac este hotar vieii, pentru ce ne ru- ]r|gm de Dumnezeu i de doctori, î ne rugm Ir?
pentru copii ? m

m
m
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Treime s $e tie i aceasta c pruncii

mori boteza
1

;] se bucur de desftarea bun-
tilor cereti; Iar cei mori nebotezai i
pmacii pgânilor nu vor merge nici în desf-

tarea raiului j
nici in gheensi*

,

Dup ce a ieit sufletul din trup nu se mai

îngrijete de cele de aici, ci totdeauna se

Îngrijete de cele de acolo.
„ _

Facem parastas de trei zile, pentruca m a

treia si omul îi scb.îoabioîiarâa ,
praznic

de noua zde, pentruc atunci începe^ s se

descompun trupul, afar de inima, i para-

stas de patruzeci de zile, pentruca. atunci se

pierde i inima. Alctuirea omului se tace

toL la fel

:

in a treia zi se formeaz inima;

în a noua zi se fixeaz In trup
;
iar io a patru-

zecea zi, se aioâtuete desvârit trupul.

Aeaz, -Stnâne Eristoase, sufletele celor

mai dinainte adormii în corturile celor drepi

ai ti. i ne miiuete pe noi, ca Cela ce eti

fr de moarte, Amin.

Cântarea 7-a, Irmos:

Cel ce ai întemeiat pmântul...

S vârind pomenirile ^celor

ce au murit, cu bun cre-

din, din veac, strigm: Bine

eti cuvântat în veci, Doamne,
Dumnezeul prinilor notri.

Pre cei ce au murit în buna

credin fr veste i pre cre-

dincioii ce au adormit de lo-

virea a tot felul de aruncare,

a fierului, a lemnului, a tot fe-

lul de piatr odibnete-i, Dum-
nezeule,

Lalnfricoat venirea ta. în-

durate, pune de-adreapta oi-

lor tale pre cei ce i-au slujit

ie, Hristoase, în viea, cu

dreapt credin, i la tine s’au

mutat.

Rânduete pre robii ti, Hri-

stoase, în ceata aleilor ti,

ca s strige îe: Bine eti cu-

M m

vântat în veci, Doamne Dum- m
nezeul prinilor notri. %%

Ceia ce ai zidit din pmânt
g|

râna trupului i cu duh o ai

înviat, îndurate Mântuitorule; g*

pre cei ce i-ai luat odihnete-i,
gj

Dumnezeule, Intru viaa cea

neîmbtrânitoare. m

M
anmm

Slav, a Treimti.

S se laude dumnezeirea ca

si cum ar fî trei sori, cu o ^
amestecare a luminii: Tatl i s*

Fiul si dumnezeescul Duh, unul ^
în fire, i în trei ipostasuri. s*

i acum, a N&soâtoarei. JUfc

Cântarea lui David cântm U
ie, munte aî lui Dumnezeu, ||
humindu-te Fecioar, întru ca- g*
rele slluindu-se Cuvântul g*

dupre trup, ne-a îndumnezeit an

pre noi duhovnicete întru ^
sine.

Catavâsle.

S*mm
**

cela ce ai întemeiat pmân- g*

„tul întru început i cerurile %%

„cu cuvântul le-ai întrit, bine **

„eti cuvântat în veci, Doamne,
g|

„Dumnezeul prinilor notri

Cântarea S a Irmos: &*£

pre cel ce s'a preaslavit... JUt

C ela ce ai risipit mai înainte g|
umbra morii, rsrind ca M

soarele din mormânt, fii ai în- ^
vierii i mririi venice fa,

g|
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Doamne, pre toi cei ce au
murit cu credin.

Cunosctorule aî celor ne-
artate i ascunse, când vei
vreas descoperi lucrurile în-
tunerecului i sfaturile inimilor
noastre, atuncea s nu pui în

M socoteal faptele tuturor celor
m ce au adormit întru credin.

fs Când vei edea pre scaun
g i vei poruncis stealajude-

§ cat cei adunai, cu trâmbia,

H|
de la marginile pmântului,

*g sa-i ieri atuncea pre toi, Hris-

||

toase, ca un milostiv.

fjjj

Pre cei ce au murit din în-
«s tâmplri de nprasn, si din

H chiotul tare, i din alergarea
jjs grabnic, de palm, de pumn
IU Î de lovireacu piciorul,Doam-
#j}

ne al slavei, de vreme ce au
3$ adormit întru credin, iart-i

||
în veci.

SI
Binecuvântm pre Tatl..,

Ca pre o unime întru o fiin
te laud, ca pre o Treime în
fee te cinstesc, Printe, Fiule
i prea Sfinte Duhule. Stpânia

H cea fr de început a împr-“ iei tale o slvesc în veci.

l acum, a Nsctoarei,

Izvor pecetluit al apei vieii
te-ai artat Fecioar, Nsc-

[

toare de Dumnezeu, c, pre i

Domnul fr de brbat ns-

cându-1, adpi pre credincioi
cu apa nemuririi în veci.

Catavasie.

S ludm bine s cuvântm...

Pre cel ce s'a preasîvit în
„muntele cel sfânt i a artat
„lui Moisi în rug, prin foc, taina
„pururea Fecioarei, pre Dom-
nul ludai-1 i-l prea înlai
„întru toi vecii

Cântarea 9-a, Irmos :

Naterea pururea Fecioarei...

m
3#

||m
m
34Mmm
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Unde este locaul sfinilor H
ti, celor ce se veselesc,

gjj
acolo învrednicete, Doamne,s se bucure toi cei din veac |S
adormii întru credin si întru &4
ndejde.

-

|*

Pre toi credincioii ce au gj
pierit din mânia luiDumnezeu,
cu feluri de trsnete de moar- §|
te din cer czute, sau pmân- m
tul desfcândti-se, sau marea |S
învluindu-se, Hristoase,odilx- -34

nete-i. m

Pre cei ce au murit de mus- gS
caturile cele veninate, de în- m
ghiirea erpilor, de clcarea gj
cailor, de spânzurare i de su-
grumarea de cel de aproape, H
cari au slujit ie cu credin, #*
odihnete-i. ||

Toat vârsta, pre btrâni i S
tineri, pre voinici i copilandri,

&
m
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pre copii i pre pruncii ceifr
de vreme, firea brbteasc i
cea femeiasc odihnete,Dum-
nezeule, pre credincioii cari

i-ai luat,

Pre fiecare anume, dîn cei

ce au murit cu credin, din

veac i din neamuri i din

neam, atuncea, Hrîstoase, în-

tru venirea ta, învrednicete-i
fr de osând astaînaintea ta.

Slav, & Treimei.

Cela ce eti un Dumnezeu
în Treime, slavie neîncetat!

C dei este fiecare fa Dum-
nezeu, dar în fire, unul este

Tatl i Fiul i Duhul, cu cele

trei luminate osebiri.

Sl acum, a Nsctoarei*

Mai pre sus de minte este

naterea ta, c ai nscut pre

cela ce este de mai înainte, i
ai alptat negrit pre dtto-
rul de hran lumii, i al cul-

cat pre cela ce cuprinde toate,

pre însui Mântuitorul nostru,

firistos; ceeace eti cu totul

H fr prihan.

«s „ .Catavasie.

H N aterea pururea Fecioarei,

M „ce s’a artat mai înainte le-

ii „giuitorului în munte, prin foc

H „i prin rug, spre mântuirea

H „noastr a credincioilor, cu

|S „cântri neîncetate s o sl-
>,vim

«

LUM1NÂNDA

Fudobia: Cela ce ai împoJobil cerul..

Cela ce stpâneti pre cei tt

mori i pre cei vii, ca un Dum-
nezeu, odihnete pre robii ti gg
în locaurile aleilor ti; cade
au i greit, Mântuitorule, dar

|g
nu s'au deprtat deîa tine. mm

Slav, asemenea*

O dihnete pre robii ti în

locul celor vii, Doamne, de
|g

unde s’a deprtat durerea,
||

scârba i suspînarea; iart-le,
||

ca un iubitor de oameni, cele s*

ce în via au greit; c singur M
eti fr de pcat, i Stpân
celor mori i celor vii.

j|Sf

%%
l acum, a Nsctoarei. ^

M arie, mireas dumnezeea-
sc, roag neîncetat pre Hrîs- p
tos pentru robii ti, împreun

gg
cu proorocii gritori de Dum- g#
nezeu î cu adunrile muceni- p
cîlor, cu arhiereii î cu cuvioii, fc*

î împreun cu toi drepii, ca

s ne facem motenitori îm-
|gpriei cerurilor.
||

LA LAUDK
jj|[

Stililrile pe 4, Glasul a! 8-lea.
||

Podobla: In raiul cel din Edem...

V enii frailor, toi mai îna- Uf
inte de sfârit, ca vzând - ggrân noastr i neputina firii g#

noastre, s ne vedem sfâritul H
î prile vasului celui trupesc; M
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i c praf este omul, mâncare
viermilor i stricciune; c us-
cate sunt oasele noastre i nici

suflare având. S ne uitm în
mormânturi, cas vedem unde
este slava? unde frumuseea
chipului ? unde este limba
care gria frumos? unde sunt
sprâncenele sau unde este
ochiul? Toate sunt pulbere i
umbr. Pentru aceasta fie-î
mil, Mântuitorule, de noî p-
ctoit

Pentru ce se Inal omul,
ludându-se? Dece se turbur
în deert lutul, cel ce prete
puin iar aceiai se face? Cci
nu socotete râna, c praf
este frmânttura, lepdare
putrejunii i stricciunii î Deci
de vreme ce lut suntem noi
oamenii, pentru ce ne lipim
de pmânt ? i de oarece sun-
tem de un neam cu Hristos,
de ce nu alergm la dânsul?
Deci toat vieaa cea muritoa-
re i curgtoare lsând, s
urmm vieii celei nestric-
cioase, care este Hristos, lumi-
narea sufletelor noastre.

Cela ce ai zidit pre Adam
cu mâna ta i ai pus hotar
nestricciunii i morii, Mân-
tuitorule, i vieii celei dupre
dar, i l-ai mântuit de stric-
ciune, mutându-1 la vieaa cea
dintâi; însui, Stpâne, f ro-
bilor ti, pre care i-aî luat de

la noi, odihna cu drepii, în
ceata celor alei

;
i scrimdu-le

numele lor în cartea vieii i,
întru glasul Arhanghelului, în-
viindu-i prin sunetul trâmbiei,
învrednîeete-i pre ei împr-
iei tale celei cereti.

Hristos a înviat, deslegând
din legturi pre Adam cel
întâi zidit î sfrâmând tria
iadului; îndrsnii toi morii,
c s'a omorît moartea, s’a pr-
dati iadul împreun cu dânsa,
i Hristos a luat împria, cel
ce s’a rstignit i a înviat
Acesta ne-a druit nou ne-
strîcciunea trupului; acesta
ne va scula pre noi i ne va
drui învierea, i slavei ace-
leia va învrednici, cu veselie,
pre toi câi cu credin neab-
tut au crezut într’însul, cu
cldur.

Slavi, Glasul al 2-lea.

Ca o floare se vetejete i
ca un vis se trece i se des-
leag tot omul. i iari su-
nând trâmbia, morii ca din- M
tr'un cutremur, toi se vor seu- 15
la, întru întâmpinarea ta, Hris- H
toase, Dumnezeule. Atuocea, ^
Stpâne, pre cei ce i-ai mutat Uf
dela noi, aeaz-i în locaurile gj
sfinilor ti, odihnind sufletele p
robilor ti, Hristoase. M

l acum, a Nsctoarei-

B ucur-te, Mrie, Nsctoa- ffi

re de Dumnezeu, locaul cel 61
5f4
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uestricat i cu totul sfânt, pre-
cum strig proorocul: Sfânt
este locaul tu, minunat întru

dreptate

!

LA STIHOAVN

Stihlrile podobnice ale lui Teofan, din Octoih,
ale glasului de rând-

Slavâ, glasul al 6-lea, a Iul Damaschin.

Durere s’a fcut lui Adam
gustarea din pom, de demult
în Edem, când arpele i-a
vrsat veninul ; c printr’însul

a intrat moartea, care mnânc
pre tot neamul omenesc. Ci

venind Stpânul, a surpat ba-
laurul i ne-a druit nou odih-

n. Deci, ctre dânsul s stri-

gm : Fie-i mil, Mântuitorule,
i pre cei ce i-ai luat odih-
nete-! împreun cu aleii ti.

i acum, a Nsctoarei.

Tu eti Dumnezeul nostru,

carele cu înelepciune toate

le-ai fcut i le-ai plinit Pro-
oroci ai trimis, Hristoase, ca
s prooroceasc venirea ta, i
Ucenici ca s propoveduîasc
mririle tale: Aceia au pro-
poveduît venirea ta, iar acetia
cu botezul au luminat pre p-

li gâni; iar mucenicii, ptimind,

|
au dobândit cele ce au poftit

||

i cetele acestora se roag ie
1
împreun cu ceeace te-a n-

ii

cut, s odihneti, Dumnezeule,
||

sufletele pre care le-ai luat, iar

| pre noi s ne învredniceti îm-

| pariei tale ; cela ceai rbdat
crucea pentru mine osânditul,

||
Mântuitorule i Dumnezeul

|
meu.

B ine este a se mrturia!... S finte Dumne-
zeule, Tatl nostru...

i Troparul : Cola ce cu adâncul înelep-

ciunii... Slav, i acum: l
Jre tine zid i liman..

.

Apoi Ceasul l-iu i Apolisul.

i »Bsai88a8m8ai8a8«

LA LITURGHIE.

Fericirile din Canonul Triodului, Cântarea

|î 3-a l a 6-a. Prochimen, Apostolul ctre Co-

ji rinterii l al morilor, ctre Tesalonlceni

;

il Evanghelia de la Luca, i a morilor de la Ioan.

CHINONICUL

Fericii -pre care i-ai ales t i-ai primit,
ii Doamne, l pomenirea lor in neam i in ncamj

CADE-SE A TI: Ca aceast râuduialâ a

jj
morilor se face neschimbat i în Sâmbta

||
Rusaliilor.

De va cdea, în aceast zi, sfântul sati sfânt
al cror hram îl are biserica, slujba morilor

|j

din aceast Sâmbt se cânt Ja biserica ci-

mitirului, dac parohia are biseric aparte a
cimitirului ; iar !n biserica principal se cânt

i| slujba hramului.

mm
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Simbnui aeara la Vecernie, dup. Psalm di cel obicinuit, cftnlfim i-'ericit brbatul, JÎÂ
cetind Catimun loat. La Doamne strigat -am... punem sllfrirllG pe 10.

oftntând din Octoih: a stiluri alo învierii si 3 alo lui Atiatolie Iar ale

Triodulni 4 podobnice. ^
Glasul al 6-lce, dup Podobla

: ^
Toat ndejdea puiadu^J.

jjj|

divanului tu pre toi, stând &*

înaintea ta, puterile cereti, i
pj

oamenii cu fric judecându-se, g*
fiecine, precum a lucrat; atun- |f
cea s-i fie mil de noi, i s Hj

Jg era and vei vrea sa vu sa

jjg
l^&ES faci judecat dreapt,

fî! dreptule judector, ezând pre

||
scaunul slavei tale, râu de foc

înfricoând, va trage înaintea

m 1
*

ii
pn
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ce va s fîe celor ce au greit
prete msur, i pre tine cel

prea bun, cu viclean voe,
te-au mâniat, dintre cari unul
i cel dintâi sunt eu, ticlosul.
Ci, judectorule, ca un îndurat,
mântuete-m cu mila Ta.

Slav, Glasul al S-lea.

Când se vor aeza scaunele

•roate mcmcmcSacwc 3e:

40

ne învredniceti, Hristoase, în

|| partea celor mântuii, ca un
fk îndurat, cu credin te rugm.
gjj|m Crile se vor deschide i
H se vor arta faptele oamenilor
*3 înaintea divanului tu celui

H de nesuferit, i va rsuna toat
valea plângerii cu groaznic
scrânire, vzând pre toi cei

ce au greit trimii în mim- . . ... „

H cile cele venice, cu dreapt I I!
se vor deschid _e crile i

| judecata ta, i fr de folos
Dumnezeu va edea la jude-

îî plângând, îndurate. Pentru a- ?.
p

î?
v
.

a
/

! atun
£?

a
;

H ceasta te rugm pre tine, bu- $
îngerii stand înainte cu frica

** * i râul de foc curgând, ce vom
face atuncea noi oamenii cei

vinovai cu multe pcate? i
când îl vom auzi chemând pre

m Trâmbiele vor suna, i mor- pei binecuvântai ai Tatlui

|| mânturile se vor deerta, i se întru împrie, iar pre cei p-
*3 va scula toat firea omenea- ctoi trimiându-i în munc,

cine va suferi acea înfricoat
rspundere? Ci unule iubito-

rufe de oameni, Mântuitorule,
împrate al veacurilor, mai
înainte pân ce va sosi sfâr-

itul, prin pocin întorcân-
du-m, mi lueste-m.

ig
nule, s-i fie mil de noi, cei

H ce te ludm, unule, mult mi-
lostive.

p sc, cutremurându-se; cei ce

jjjj
au fcut bine, cu bucurie se

SI vor bucura, ateptând s ia

H plat; iar cei ce au greit, vor
te tremura cumplit vîtându-se,

H în munc trimiându-se î de

||
cei alei desprindu-se. Doam-

il ne al slavei, mîlostivete-te

H spre noi, ca un bun, i ne în-

vrednîceste strii celor cete-au
iubit pre tine.

Plâng i m tânguesc, când
îmi vine în simire focul cel

jjf vecinie, întunereeul cel mai
dinafar i tartarul, viermele
cel cumplit i scrânirea din-
ilor cea neîncetat, i durerea

i acum, a NA*câtoar$f,

oca di'BtSJu, a glasului do rând.

Vohod: Lumin lin.

.

Prochimenul : Domuu] s'a impârlit.
i celelalte.

LA L1TIE,

SLihîra hnimnlQ^tlupl oblcein.

Slav, Glasul al 7-lea.

Cunoscând poruncile Dom-
nului, aa s vieuim: pre fl-
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mânzi s-i hrnim, pre setoi
s-i adpm, pre cei goi s-i
îmbrcm, pre streini s-i a-
ducem în cas, pre bolnavi î
pre cei din temni s-i cu-
tm; ca s zic i ctre noi,

cei ce va s judece tot p-
mântul: Venii, binecuvântaii
Tatlui meu, de motenii îm-
pria ce s

?

a gtit'vou.

i acum, a Nsctoarei-

Suptacopermântul tu, St-
pân, toi pmântenii scpând,
strigm ie, Nsctoare de
Dumnezeu, ndejdea noastr:
izbvete-ne pre noi de gre-
alele cele fr de msur, i
mântuete sufletele noastre.

LA STIHOAVNA

SHiirile Octoikulul, dup Alfu-Vita.

Slav, Glasul al 81ea.

Vai mie, înegritule suflete!
Pân când de la ruti nu te
mai curmezî? Pân când zaci
în lene? Dece nu-i adunci a-

minte de înfricoatul ceas al

morii? Dece nu te cutremuri
cu totul de înfricoata jude-
cat a Mântuitorului? Oare ce
vei sa rspunzi, sau cum vei
s dai seam? Lucrurile tale

stau fa, spre mustrarea ta,

faptele tale te vdesc, pârân-
du-te. Deci, o suflete! Vremea
a sosit, alearg, apuc înainte
î cu credin strig: Greit-
am, Doamne, greit-am ie;

ci tiu, iubitorule de oameni, f§
buntatea ta; pstorul cel bun,
nu m despri pre mine de
la starea cea de-adreapta ta,

pentru mare mila ta. M
l «cura, u Nsctoarei, acelai glag.

fecioar ce nu tii de mire, S
care ai zmislit negrit pre §*
Dumnezeu cu trup, MaicaDum- g*
nezeului celui prea înalt, pri- g*
mete rugciunile robilor ti, M
ceea ce eti cu totul fr pri-

han, care drueti tuturor cu-
rire de greale; primind a-
cum rugciunile noastre, roa-
g-te s ne mântuim noi toi.

Troparul, de trei ori

:

Nsctoare de Dumnezeu Fecioar... i cea-
lalt urmare a privegherii, dup Obiceiii,
i se face cetire din Faptele Apostolilor.
Iar de uu este priveghere dup, Acum do-

ljozete...,Troparul învierii, Slav l acum a
Nsctoarei, i Apoi! sul.

**m
s*mmMMMm

LA UTRENIE.

Dumnezeu este Domnul, Troparul învierii
de dou ori

;
Slav, i aciim, a Nsctoarei

l obinuitele Stihologlî.
Ceti iu, apoi, Cuvântul SL 0 rigorie Teologul,

în trei pri, despre iubirea de sraci, care
Începe aa:

Brbai frai, dimpreun cu cei sraci...
Dup aceea Folieleul, Antiîoanele, Prochi-

menul glasului st Kvanghelia Învierii, învie-
rea Iui Hristos,Psalmul 59 .

Slav, ( laul ai 8-1ea.
rrile Pocinei...

i acum, a Nsctoaici, acelai glas

:

?'n crrile mântuirii..,

Apoi Stlhira, Glasul al 6-lea

:

Stih: Miluetc-m, Dumnezeule, dupre mare
mila ta...

ia mulimea faptelor mele. (Caut^-îe, îna-
poi, la pagina 8)
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Glasul tu cel dorit, care va M
chema la bucurie pre sfinii ||
ti, s-l aud i eu, ticlosul,

||i s aflu nespusa desftare |J
a împriei cereti. HS nu intri cu mine la ju-

|j|
cat, aducând faptele mele, P
cercând cuvintele i îndrep- M
tând poruncile. Cî cu îndur- |3
riîe tale, trecând cu vederea H
rutile mele, mântuete-m
a tot puternice. H

s*
Slav, a Treime 1. m

Unime în trei ipostasuri,
||

prea Stpânitoare, Domnie a i?
tuturor, prea desvârit Stpâ- ^
nitoare, stpânie preste toate,

tu însui mântuete-ne pre noi,

Printe si Fiule î Duhul e prea
sfinte. ^ H

i aium, a Nsctoarei 5H&

Cine a nscut fiu nesemnat ||
dupre legea printeasc? Pre m
acesta dar îl nate Tatl fr
de maic. Prea slvit minu-

||
ne! C tu ai nscut, Curat, gf
pre Dumnezeu împreun i

|§
om.

Catavasie.
j|j|

Ajutor i acoperitor s'a f-
cut mie spre mântuire, acesta

||
este Dumnezeul meu, i-l voiu iî
preaslavi pre el, Dumnezeul

|J|

printelui meu, i-l voiu înla g#
pre el, cci cu slav s

J

a prea- 85

slvite §

eg Mântustc, Dumnezeule, poporal tu... I
Eefonîeul

;

jjg
Cu mila i cu îndurri ie...

Canoanele se pun: al învierii, din OctoLh. cu

irmosul pe 4, al Nsctoarei de Dumnezeu
pe 2 i al Triodului pe 8

te?

||
CANONUL

te? Facerea lui Teodor Stndltnl.

||S Cântarea l-a. Glasul al 6-lea s
Irmos

:

te? Ajutor i acoperito:
-

..,

te?

te ^yiua cea înfricoat a venirii

S5 tale, celei cu totul negr-
ite,m cutremur cugetându-o,
i cu fric mai 'nainte o vd;
întru care vei edea s judeci

pre cei vii i pre cei mori,
Dumnezeul meu, A Tot Puter-

nice,

Când vei veni, Dumnezeule,
cu mii î cu negure de puteri

cereti "ale îngerilor, învred-

nicete-m, Hristoase, i pre
mine, ticlosul, a te întâmpina
pre nori.

Vino, suflete al meu, de ia

întru tine ziua aceea si ceasul

întru care Dumnezeu de fa
va veni; i te tânguete t
plângi, ca s te afli curat în

ceasul întrebrii.

M îngrozete î m înfri-

coeaz focul cel nestins al

gheenei, viermele cel cumplit,

scrânirea dinilor; ci slbete
i-mi las grealeie, i în sta-

rea cea dimpreun cu aleii

ti, Hristoase, rânduete-m.

TI

n
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Cântarea 8-a, Irmos;

întrete, Doamne, pre pia'ra...

D omnul vine, i cine va su-

feri frica lui? Cine se va
arta feei lui? Ci fii gata, o
suflete, spre întâmpinarea lui.

Mai înainte s apucm s
plângem, i s ne împcm
cu Dumnezeu mai Cine de
sfârit, c înfricoat este di-

vanul la care toi cu grumazii
plecai vom sta.

Miluete-m, Doamne, mî-
luete-m, strig ie, când vei

veni cu îngerii ti, s rspl-
teti tuturor dupre vrednicia
faptelor.

Cum voiu rbda nesuferita
mânie a judecii tale, Doam-
ne, neascultând porunca ta?
Ci s te înduri de mine în
ceasul judecii.

Intoarce-te, suspin, ticloa-
se suflete, mai ’nainte pân ce
va lua sfârit turnul vieii,pân
nu-i va închide Domnul ua
cmrii.

Pctuit-am, Doamne, ca al-

tul nimenea din oameni, gre-
ind mai pre sus de cât omul

;

ci mai înainte de judecat fii

mie milostiv, iubitorule de oa-
meni.

Slav, a Treime J.

Treime neamestecat, nezi-
dil, fire fr început, ceea ce

eti ludat în trei fee, mân-
tuete-ne pre noi, cei ce ne în-

chinm eu credin stpânirii
tale. Hm

i acum, a Nsctoarei.
||

Odrslit-ai, Preacurat, cu
natere fr de smân, pre
Cuvântul cel viu,întrupându-se
în pântecele tu, iar nu schim-
bându-se. Slav naterii tale,

Maica lui Dumnezeu.

Catavasie. SJ

întrete, Doamne, pre pia- ^
„tra poruncilor tale inima mea,
„ceea ce se cltete, c singur m
„eti sfânt i drept".

||
Sedealna, Glasul al 6-lea.

Gândesc la ziua cea înfrico- 8*
at i plâng de faptele mele §|
cele viclene; cum voiu rspun- p
de împratului celui nemuri- M
tor? i cu ce îndrzneal m
voiu uita lajudectorul, eu des- ||
mierdatul? Milostive Printe, ^
Fiule umile nscut i Duhule M
sfinte, milueste-m* gjfm

Slavi. * gj

In valea plângerii, în locul M
ce ai rânduit, când vei edea,
milostive, s faci judecat M
dreapt, s nu vdeti cele as- t*
cunse ale mele, nici sm ru-

inezi înaintea îngerilor; ci te s4
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Cântarea 4-a, Irmos ;

Auzit-a proorocul de venirea ta...

^ osit-a ziua, iat înaintea uî-

H miloii veste, Dumnezeule, i

H m miluete.
jg

i acum» a Nsctoarei-

g Ndejdea lumii cea bun,
g Nsctoare de Dumnezeu Fe-

g cioar, a ta singur i înfrico-

a at ajutorin cer
;

milosti-

g vete-te spre poporul cel ce

*3 lesne se primejduete, roag
g pre milostivul Dumnezeu, s
g izbveasc sufletele noastre de

%% toat certarea, ceeace eti una

g bine cuvântat*

*£ lor este judecata; suflete

g privegheaz! aici împraii îm-

g preun i boerii, bogaii, s-
li racii se vor aduna i îi va

g lua fiecare om dupre vrednicia

faptelor.

ti Intru a sa rânduial, sihas-

g trul i arhiereul, btrânul i
£* tânrul, sluga i stpânul, se

g vor întreba; vduva i fecioara

*g se vor îndrepta; ci vai atuncea

f|§ de toi cei ce nu vor aveaviea

g nevinovat.

fS N emitarnic estejudecata ta,

f§ neînelat divanul tu de graiul

g cel meteugit, c nu ascunde
dreptatea vorba cea iscusit

g a ritorilor, nici aducerea mar-
torilor o amgete; c la tine,

Dumnezeule, cele ascunse ale \

tuturor stau de fa.
]

S nu viu la pmântul plan-
j

gerii, s nu vd locul întune-
j

recului, Hrîstoase al meu, Cu-
j

vinte, nici legându-m de mâini i

i de picioare s fiu lepdat
j

afara din cmara ta, având îm- i

brcmintea nestriccmniî în-
;

tinat, eu nevrednicul.

Când vei despri pre pc-
toi de cei drepi, judecând
lumea, rânduete-m a fi una
din oile tale, alegându-m din-

tre capre, iubitorule de oameni,
ca s aud glasul tu cel bine

cuvântat.

Fcându-se întrebare de lu-

cruri i crile deschizându-se,

ce vei s faci, o ticloase su-

flete! Ce vei s rspunzi la

judecat, neavând roduri de
dreptate, ca s aduci lui Hris-

tos, Ziditorul tu?

Auzind cuvântul cel cu plân-

gere al bogatului în vpaia
muncilor, plâng ticlosul im
tânguesc, întru aceeai osând
fiind, i m rog: Miluete-m,
Mântuitorul lumii, în vremea
judecii.

Slav, a Treimei.

Pre Fiul din Tatl, i pre

! Duhul slvesc, ca din soare lu-

mina î raza; îns pre Fiul

dupre " natere, c i natere
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este, iar pre Duhul dupre ie-

ire, c i ieire este; pre dam-
nezeeasca treime cea Împre-
un fr început, creia se
închin toat fptura.

i acucn, » Nsctoarei.

Fecioar, prunc nscând i
curia pzind, tu cinstit fe-ai

artat, nscând pre Dumnezeu
i omul, pre acelai unul în

amândou chipurile; minunea
ta, Fecioar Maic, spîmân-
teaz tot auzul i cugetul.

Catavasie.

Auzit-a proorocul devenirea
„ta, Doamne, i s'a temut, c
„vrei s te nati din Fecioar,
„i oamenilor s te ari, i
„â zis : Auzit-am auzul tu i
„m’am temut,slav puterii tale,

„Doamnei

Cântarea 5-a
,
Irmos:

D e noapte mânecând eu...

C utremur nepovestit i fric
va fi acolo; c va veni

Domnul, i împreun cu dânsul

f lucrul fiecruia din oameni. i
cine dar de aicea nu se va
plânge ?

j| R âul cel de focm turbur,
jt m topete,m roade scrâni-

i rea dinilor i întunerecul a-

M dânculuî
;

deci, în ce chip i
cum voiu face s milostivese

M pre Dumnezeu?

!$3Sfc»35!3

1 art,Doamne, pre robul tau,

ca nu cândva s m dai mun-
citorilor celor amari, îngerilor
celor cumplii, între cari nu
poate, acolo, a se afla odihn.

Domnul i Voevodul dim-
preun acolo, bogatul i cel

neslvit, cel mare împreun i
cei mic, se vor îndrepta întoc-

mai; ci vai fiecruia, care nu
va fi gata.

S ibete, las, Doamne, i
iart câte i-am greit ie, i s
nu m ari acolo înaintea în-

gerilor, întru osânda focului i
a ruinii celei fr de sfârit

F ie-i mil, fie-i,Doamne, de
zidirea ta; greii-am ie, îar-

t-m; c, din fire, curat numai
tu eti, i altul afar de tine

nimenea nu este fr spurc-
ciune.

Slava, a Treimei,

U na în fire, pre tine, Treime
te laud, care eti fr de în-

ceput, necuprins de minte,
stpânitoare, impar itoare, u-
nime, prea desvârit Dumne-
zeu,i lumin,i viea, i fc-
toare lumii.

I acum, a Nsctoarei.

I litru cinstit naterea ta cea
mai pre sus de fire, legile firii

artat se desleag; c fr s-
mân ai nscut pre Dumnezeu

VW
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cel nscut dîn Tatl maFnainte

H de veacuri,

H Catavasie,

*î§ DUMINICA g®*

De noapte mânecând eu, îu-

„bitorule de oameni, lumînea-
„z-m, rogu-m

;
i m în-

H „drepteaz î pre mine spre

§ „poruncile tale i m învaj
„Mântuitorule, s fac voia ta“

Cântarea G-a, Irmos:

Strl^at-am cu toat jnima,..

L a înfricoata venirea ta,

Hristoase, când te vei arata

din cer, i se vor pune scau-

|S nele, i se vor deschide crile,
fie-i mil, fîe-i, atuncea, Mân-

ii tuitorule, de zidirea ta.

g Acolo nimica nu va putea a-

juta, fiind judector Dumne-

|| zeu: nici învtura, nici me-
g teugul, nici mrirea, nici prie-

g teugul;fr numai puterea ta,

H cea din fapte, o suflete al meu

!

gg Acolo împreun va fi doin-

ii nul î voevodul, sracul i bo-

g gatul, suflete ! Nicitatvaputea,
g nici mum va ajuta, nici frate

g va izbvi de osândire»

S La înfricoata întrebare a

Ut judectorului cugetând suflete,

J| îngrozete-te de aicea, gte-
M te-i rspunsul, ca s nu te

H osândeti în legturile cele

H venice*

mM
S nu aud, Doamne, zicân- 3$

du-mî-se: la-i ai tu, de la g
tine gonit fiind; nici:Du-te în g
locul cel blestemat! Ci glasul M
cel dorit al drepilor.

||

Din porile iadului izbve- m
te-ffi, Doamne; mântuete-m g
din prpastie i din întunere- g
cui cel adânc, din cele de de- g
subt ale pmântului i din focul g
cel nestins, i de toat alt g
pedeaps venic. g

Slav, a Treime!.

l acum, a Nsctoarei.

Dumnezeirea, unimea Trei- m
mii o laud: pre Tatl i pre g
Fiul, î dumnezeescul Duh, pu- g
terea a unei stpânii ce se des- g
parte în trei îpostasurî, gMm

‘ Tu eti ua, prin care singur m
iisus, Fiul Iau, a trecut, cel ce g
a intrat i a ieit, i cheile fe- g
cioriei nu le-a stricat, Curat; g
ce! ce a zidit pre Adam, g

Catavasie. gj

Strigat-am cu toat inima m
„mea ctre milostivul Dunine- g
„zeu, i m’a auzit din iadul g
„cel mai de jos, i a scos din ^
„stricciune viaa mea“. Mm

CONDAC

Glaauî l-iu. M
Când vei veni, Dumnezeule, m

pre pmânt cu mrire î toate g
se vor cutremura, i râul cel £*
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de foc înaintea divaniikii va
curge, crile se vor deschide
i cele ascunse se vor vdi;

îl atuncea s m izbveti de

U|
focul cel nestins i s m în-

vredniceti a sta deadreapta

H ta, Judectoriile prea drepte*

icos.

n

*3

m
$3

*3
fe

*3

De înfricoat divanul tu
aducându-mi aminte, prea bu-
nule Doamne, i de ziua ju-

deciim înfricoezim tem,
vdit fiind de cunotina mea.
Când vei edea pre scaunul
tu i vei face întrebare, atunci
nimenea nu va putea tgdui
pcatele, adevrul vdindu-le,
i frica cuprinzând* C tare va
suna atuncea focul gheenei, i
pctoii vor scrâni; ci m
miluete, maFnainte de sfârit,

i m iart, judectoriile prea
drepte.

SINAXAR

H LA DUMINICA LSATULUI DE CARNE

ti
ffî Slnaxarul din Minei, apoi acesta.

In aceeai %\ facem pomenirea vemrei a

doua, întru slav, a Domnului nostru lisus

Hristos,

STIHURI.

*3 Câud Judectorul tuturor va sta judecând

#3 [pmântul,

î® S m judeci, vrednic fiind de cuvântul:

fp [„Venii Ja mine

!

11

Jup cele dou piide din Duminicile tre-

cute, pilda Vameului i Fariseului i
pil da Fiului risipitor, duinnezeetii P-

rini au rânduit în aceast Duminic pome-
nirea celei de a doua veniri a Domnului,
pentru ca nu cumva omul, aflând dm aceic

pilde despre iubirea de oameni a iui Dum-
nezeu, s triasc fr nicio grij, spunau-
du-i

:
„Dumnezeu este iubitor de oamenii

Daca m voiu deprta de pcat, mda la voiu

dobândii toiul.'
4 Au rânduit deci dunmeze-

etii FârînI in aceasta Duminic pomenirea
înfricoatei zile a celei de u doua veniri a
Domnului, ca infricoându-i pe oameni prin

moarte i prin ateptarea chinurilor ce vor
s fie, sâ-i întoarc spre virtute pe cei ce
trese fr nicio grij i s nu se incread
numai în iubirea sa de oameni, ci s sc uite

i la aceea c Dumnezeu este un Judector
drept, oare rspltete fiecruia dup faptele

lui, Dealtfel trebuia s vin i Judecaiorul
sufletelor care au mers mi 'nainte. Intr'un

lei oarecare, srbtoarea de azi pune oare-

cum astzi sfârit tuturor srbtorilor, deoa-
rece a doua venire va fi cea din urm fapt
din toate cete svârite de Dumnezeu pentru
noi. Cci trebue s avem in vedere c in

Duminica viitoare, dumuezeetii Frini au
aezat pomenirea începutului iumii i a Izgo-

nirii lui Adarn din rai, iar in srbtoarea de
astzi este pomenirea sfâritului tuturor fap-

telor noastre i a însi lumii. Socotesc c
au aezat aceast srbtoare în Duminica
lsatului de carne pentru a ne opri, de frica

srbtorii, dela desftri i dela mâncri prea
multe i pentru a ne îndemna spre dragostea
de aproapele, I altfel: se pune aici srb-
toarea de fa, pentruc din pricina desftrii
am fost izgonii din rai i am ajuns sub ju-

decat i blestem, i penlruc în Duminica
viitoare avem s fim izgonii din rai, în cliip

simbolic, prin Adarn, pân când va veni Hris-

stos spre a ne duce iari in rai.

So numete a doua venire, pentru motivul
c întâia oar Hristos a trit cu trupul printre

noi, dur blând i fr slav. La a doua venire,

îns, va veni din cer cu minuni mai presus
de fire i cu mare strlucire; va veni în

trup ca s fie cunoscut de toi c el este cel

care a venit întâia oar spre a mântui nea-
mul omenesc, iar acum a dona oara, ca s-l
Judece dac a pzit bine poruncile ce i-au

fost date. Nimeni nu tie când va îi venirea
lui. Domnul a ascuns-o chiar apostolilor si.
Ou toate acestea a artat c înainte de ve-
nirea sa vor fi unele semne, lmurite mai
pe larg de unii din sfini, Se spu ne c a doua
venire va fi dup trecerea celor apte mii
de ani. înainte de venirea Iui va veni Antihrist.

Se vn nate, dup cum spune sfântul Ipoiît

al Romei, dintr’o fenice desfrânat, fecioar
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cu numele, dintre Evrei, din seminia Jul Dan,
îiul lui Iacov. Se va purta ea i cum ar tri
dup Hristos, va face mituim, câte a fcut i
Hrisios, i va învia mori. Totui pe toate le

va iace in eiiip mincinos, nu cu adevrat:
i naterea i trupul i toate celelalte minuni,

dup cum zice Apostolul. „Atunci, zice ei, se

va descoperi fiuL pierzrii, cu toat puterea
i semne i minuni mincinoase* 1

. Dar. dup
cum spune loan Dumasehln, nu se va întrupa

diavolul, ci va îi un om nscut din desîrâ-

nare. Va lua asupra sa toat lucrarea sata-

nei i sa va arta pe neateptate. Apoi se

va arta bun i blând tuturora. Va ii atunci

foamete mare. Va veni, aa zicând, in aju-

torul poporului: va cerceta dumnezeetiie
Scripturi

;
va tine post i va fi silit de oa-

meni s fie alee împrat. Va iubi mai cu
seam pe poporul evreu, se va aeza in Ie-

rusalim i va zidi templul Iudeilor. Cu apte
timpuri înainte, dup cum zice Danii 1, va

veni Enob i Iile, propoveduind poporului s
nu-1 primeasc. Antihrist ins îi va prinde
i-i va munci, apoi Ie va tia capetele. Cei

cari vor voi s rmân credincioi vor fugi

departe
;
pe cei oare îi va gsi în muni îi

va ispiti prin draci. Dar, din pricina celor

alei, se vor micora cele apte timpuri. Va
îi îoamete mare; toate stihiile lumii se vor
schimba încât aproape s dispar oale.

Dup acestea va ii pe neateptate venirea
Domnului din cer, ca un fulger, mergând
înainte cinstita lui cruce- Ru de foc cloco-

titor va merge înainte, curind tot pmântul
de miasme, îndat, va fi prins Antihrist i
slugile lui i vor fi dai focului venic. La
sunetele de trâmbie aie îngerilor, va veni
deodat, dela marginile pmântului i din

toate stihiile, iot neamul omenesc in Ierusa-

lim, cci acesta este centrul lumii, i acolo
vor sta tronurile de judecat. Toi oamenii se
vor schimba intru nestricciune cu propriile

lor trupuri i suflete i vor avea aceeai
form. însi stihiile lumii vor primi o schim-
bare în mai bine. Domnul, printr’un singur
cuvânt, va despri pe drepi de pctoi. i
vor merge lucrtorii faptelor bune spre a
primi viaa venic, iar pctoii iari spre
a primi chinul venic. i nu vor înceta nici-

odat acestea, nici viata venic, niei chinul
venic.

33

33

Dar trebue s se tie c Hristos nu va În-

treba atunci nici de post, nici de srcie,
nici de minuni, cu toate c sunt bune i a-

cesiea, ci de cele ce sunt cu mult mai bune
decât acestea, de milostenie i de mil. Va
spune drepilor i pctoilor ase lucruri

:

„Am flmânzit i mi-ai dat s mnânc; am
însetat i ml-ai dat s beau

;
strin am fost

i m'ai primit: gol am fost i m'ai îmbrcat

:

bolnav am fost i m’ai cercetat
;
in temni

am fost i ai venit la mine. întrucât ai fcut
unuia dintre aceti mai mici, mie ai fcut î“

Aceste fapte bune poate s ie fac oricine
dup puterea sa.

Aa dar, atunci toat limba va mrturisi c
Domnul este lisus Hristos intru slava iui Dum-
nezeu Tatl-

Chinurile despre care vorbete sfânta »
vanghelie sunt acestea : acolo va îi plângerea
i scrânirea dinilor; viermele lor nu se va
sfâri i focul lor nu sc va stinge

;
i „arun-

cai-! in intunerecul cel mai din afara !*. Pe
toata acestea Biserica lui Dumnezeu iiolrit

ie primete.
Biserica iui Dumnezeu socotete c des-

ftarea i împria cerurilor este petrecerea
sfinilor cu Dumnezeu, strlucirea ce o vor
avea i urcarea la Dumnezeu

; iar c hmul i
in tu aere cui i colo asemenea este deprta-
rea de Dumnezeu i mustrarea stiletelor pri-

cinuit de eonliiu c au fost lipsite, dîn

prieîna nepsrii i a desftrii trectoare,

de strlucirea dumnezoeaso.
Cu iubirea ta de oameni cea negrii, Hris-

toaee Dumnezeule, mvrednicete-ne de glasul

tu cel dorit, numrâ-ne iu rândul celor de-

a-dreapta ta i no miluete pe noi, Amin.

Cântarea 7-a, Irmos:

Greit-am fr de lege...

S cdem, credincioilor, i
s plângem mai înainte de

judecata aceea; când cerurile

vor pieri, stelele vor cdea î
tot pmântul se va clti; ca

s aflm milostiv, la sfârit, pre
Dumnezeul prinilor.

N emîtarmcva fi întrebarea,

înfricoat va fi acolo jude-

cata
f
unde înaintea judecto-

rului nu se va tinui nimica,

unde nu va fi cu putin a se

face ftârie cu daruri; ci fie-i

mil de mine, Stpâne, i m
apr de mânia ta cea înfri-

coat.

D omnul vine s judece, cine

va suferi artarea lui? înfri-

33
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33
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33
33
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33
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coseaz-te, ticloase al meu
suflete, înfricoeaz-te, î-î
gtete lucrurile tale spre" ie-

irea ta; ca s afli milostiv i
îndurat pre însui Dumnezeul
prinilor.

Focul cel nestins m turbu-
r, i îngrozirea cea amar a
viermilor; iadul cel strictor
de sufletm sperie, i în dea-
juns de umilit nici de cum num fac; ci, Doamne, Doamnei
mat 'nainte de sfârit, între-
te-m cit frica ta.

Cad înaintea Ta i aduc ie,
ca nite lacrimi, graiurile me-
le, Greit-am, precum nici p-
ctoasa n’a greit, i fr-de-
lege am fcut ca aîtut nime-
nea pre pmânt; ci Te îndur,
Stpâne, spre fptura Ta, i
iari m chiam.

Intoarce-le, cete-te, desco-
per cele ascunse^ zî lui Dum-
nezeu, celui ce toate le tie:
Tu tii ascunsurile mele, urm le

Mântuitorule; Tu însui m
mîluete, precum cânt f)avid,
dupre mare mila Ta.

Slav, a Treime!.

Pre trei, ca pre unul, întru
o fiin, i unul în trei fee Te
laud ^acestea sunt: Tatl*, Fiul
i Sfântul Duh; o putere, o
voie i lucrare; un Dumnezeu
întreit sfânt, o împrie sin-
gur stpânitoare.

i acum, a Nsctoarei.

Ieit-a Dumnezeu, Cel prea
frumos, din cmara pântece-
lui tu, ca un împrat îmbr-
cat cu hain esut de Dum-
nezeu, roit în vpseaua cea
de tain a prea curatului tu
sânge, ceea ce nu tii de mire,
i împrtete tot pmântul.

Catavasie.

Greit-am, fr-de-lege am
„fcut, nu ne-am îndreptat îna-
intea Ta, nici am pzit, nici

„am fcut precum ai porun-
„citnou. Cî nu ne prsi pre
„not pân în sfârit, Dumne-
zeul prinilor".

Cântar&a S-a, Irmos:

Pre cel ce-I slvesc otite...

Cugetând la întâmpinarea
înfricoatei venirii Tale

celei de a doua, Doamne, m
cutremur de certarea Ta, m
tem de mânia Ta i strig ie

:

Mântuete-m de ceasul acela
în veci.

Când vei judeca Tu, Dumne-
jf|

zeule, toate, cine din pmân- îl
teni, fiind înconjurai de pa-
timi, vor suferi? C atunci
focul cel nestins i viermele ||
cel neadormit va cuprinde în ||
veci pre cei osândii.

Când vei chema toat sufla- ||
rea îa olalt, ca s iei seama, ^
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Hristoase, mare frîc va fi a-
|

tuncea, mare nevoie, de oa-
|

rece numai faptele singure vor
j

g ajuta în veci.

% judectorule a toate, Dum-

H nezeul meu i Doamne, f s
| aud atuncea glasul Tu cel do-

S rit, s vd lumina Ta cea mare,

Jj s privesc la corturile Tale, s
® m uit la slava Ta, bucurân-

du-m întru toi vecii.

51 Drepte judectorule, Mân-

Jg tuitorule, miluete-mâ i m
W scap de focul i de îngrozi-

ri rea ce am s întâmpin pre

K dreptate la judecat; las-mi

mai înainte de sfârit mân-
Hj tuire, prin fapta bun i prin

H pocin.
W. Când vei edea, judecto-

ri rule, ca un milostiv, i vei ar-

Jg ta, Hristoase, înfricoat slava

U ta, o, ce fric va fi atuncea!

H Cuptorul arzând, i toi temân-

W du-se de judecata cea nesu-

H ferit.

#£ TCioccuv&utm pre Tatl..

<

m pre un Dumnezeu dupre fi-

in cinstesc, trei fee laud du-

$1 pre osebire; altele, iar nu de

fj| altfel; c Dumnezeirea una

*§ este, în trei fee: Tatl, Fiul

i dumnezeescul Duh.

l acum, a Nsctoarei.

i» Din luminatul pântecele tu
*8 ieind Hristos, ca un mire din

cmar, a luminat lumin mare ||
celor din întunerec; pentruca

strlucind soarele dreptii, p
lumea a luminat, Curat.

g!|j

St
Catavasie. sj

S ludm bine s& cuv&ntm ... îff
IU?

Pre cel ce-1 slvesc ostile M
„cereti, i de dânsul se în-

„fricoeaz Heruvimii i Se-

„rafimîi, toat suflarea i fp- M
„tura ludai-L, binecuvan- m
„tai, i-L prea înlai întru g
„toi vecii". H

yji
Cântarea 9-a, Irmos

; ^
Naterea zmislirii ^

Domnul vine ca pre paca- gf

toî s-i munceasc, pre %%

drepi s-i mântueasc; s ne
|j|

înfricom i s plângem, i g*
s lum simire de ziua aceea, g
întru care descoperind cele M
neartate i cele ascunse ale g|
oamenilor, va rsplti cele du-

J#
pre vrednicie. Hr ^
jnfricoatu-s’a i s’a îngrozit

||
Moisi vzându-Te din spate; M
dar eu ticlosul cum voiu suferi

jjj

vzând faa Ta atunci, când sjs

vel veni din cer; ci s-i fie

mil de mine, Doamne, cu în-

durare cutând spre mine. p
Danii! s’a temut de ceasul g

întrebrii, iar eu ticlosul ce g?

voiu ptimi, Doamne, viind la

acea zi înfricoat? Ci îmi d
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mai ’nainte de sfârit, cu pl-
cere a sluji ie, ca*s dobân-
desc împria Ta.

Focul se gtete, viermele
se rânduete; cinstea veseliei,
iertarea, lumina cea neînse-
rat, bucuria drepilor. Deci,
cine este acel fericit, ca s
scape de munca celor dintâi,
i s moteneasc cele de a
doua?

Sa num întoarc dela faa
Ta, Doamne, mânia urgiei Ta-
le, nici s aud glasul Tu cel de
blestem trimitându-m în foc;
ct s intru în bucuria cmrii
Tale celei nestriccioase, i eu
atuncea, cu sfinii Ti.

Mintea mi s*a rnit, trupul
mi s’a trândvit, mi se boln-
vete duhul, cuvântul a slbit,
vieafa mi s’a omorît, sfâritul
este lâng ui. Pentru aceasta,
ticlosul meu suflet, ce vei
face când va veni judectorul
s cerce ale Tale?

Slav, a Treimei.

0

Si Unule, nsctorule a! unuia,
Printe al Fiului celui unul

,

nscut, i unule Fiule al unuia,

îf lumin i strlucirea luminii, I

i unule Duhule sfinte, numai
!

al unuia Dumnezeu, care eti 1

cu adevrat Domn al Dom-
!

nului; o Treime, unime sfânt,
mântuete-m pre mine, cel

j|

H ce gresc de dumnezeirea Ta. !

i acum, a Nsctoarei,

Minunea naterii Talem ui-

mete, ceea ce eti cu totulfr
prihan; spune cum ai zmi-
slit fr smân pre Cel ne-
cuprins? cum ai rmas Fe-
cioar, nscând ca o maic?
Acest lucru preste fire, cu cre-
dina primindu-1, închm-te
Celui nscut, cci câte le vo-
ete le i poate.

V .V'_
.
.J Catavasie.

~ \ J V

k -

Naterea zmislirii celeifr
„smân este netlmcit, ro-
ndul Maicii celei fr de bar-
„bat este nestricat, c nate-
„rea lui Dumnezeu înoete fi-

„rile. Pentru aceasta, pre Tine,
„toate neamurile, ca pre o
„Maic mireas a Iul Dumne-
zeu, cu dreapt credin te
slvim

LUMINÂNDA

a Iavlerli din Octoih; apoi a TriodEjlui, dup, 5$

Pod obla,

Cu ucenicii s no suim...

M

mLa ziua cea înfricoat a ju- .

decii i a slavei Tale celei M
negrite gândind, m îngro- M
zesc cu totul, Doamne, i tre- if
murând strig cu fric: 'Când
vei veni, Hrîstoase Dumne- H
zeule, cu slav pre pmânt, M
ca s judeci toate câte sunt, M
atuncea s m izbveti de
toat munca pre mine ticlo-
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sul, învrednidndu-m a
deadreapta Ta, Stpâne.

sta

Sfflv.

p-' =i: U ;

/ :
Femei auzii...

at vine ziua Domnului A
Tot Stpânitorului, i cine va
suferi frica venirii lui? Cci

|| cuptorul arztor i ziua mâniei

este, întru care Judectorul va

H edea, dând fiecruia dupre

US vrednicia faptelor.

^ i acum, li Nâsetoaref-

^ a ceasul întrebrii i al ve-

nirii celei Înfricoate a Stpâ-
nului celui iubitor de oameni,

gândind, cu totul m^ cutre-

mur i, întristându-m, strig

ff ctre Tine, prea drepte jude-

*8 ctorul meu i unule mult In-

ii durate: Primete-m pre mine
l§ cel ce m pocesc, pentru ru-

H gciunile Nsctoarei de Dum-
nezeu.

LA LAUDE
Stibiri: din Ocloiti 4 ale învierii 1 a lui

Anuuiiie; U ale Modului aceste 4 iu Lamele.

Glasul al 6-lea

ândesc la ziua aceea i la

H ceasul, când avem s stm
*8 toi goi, ca nite osândii, îna-
^ intea nemitarnicului Judec-

H tor; c atuncea trâmbia va

li suna tare, i temeliile pmân-
|| tului se vor clti, i morii din

mormânturi vor învia, i toi

H de o vârst se vor face; i
#3 cele ascunse ale tuturor vor

m
sta de fa înaintea ta. i vor ga

plânge i se vor tângui i fa M
focul cel maî dinafar vor

merge cei ce nici odinioar I#

nu s’au pocit; iar ceata drep- ||
ilor va intra în bucurie i în m
veselie, în cmara cereasc, g*M
Siiii :

Mrturisi-m-voiu ie, Doamne, cu toat

inima mea, spune-voi toate minurile Tale-
^jj

0 i ce ceas va fi atuncea, i
|jj

ce zi înfricoat, când va e- g*

dea Judectorul pre scaunul jfj

cel înfricoat! Crile se vor
deschide, i faptele se vor vdi, |
i cele ascunse ale întunere- 18

culuî se vor arta; îngerii vor g
alergaîmprejttr,adunând toate

jjg

neamurile. Venii de auzii îm- gi

prai i domni, robi i cei slo- g
bozi, pctoii i drepii, boga- &
ii î cei sraci, c vine Judec-
torul, cel ce va s judece toat m
lumea. i cine va putea sta îna- £
intea feii iui, când îngerii vor

|j
sta vdind lucrurile, cugetele, 8
i gândurile cele din noapte i

|j
cele din zi? O, ce ceas va fi £
atuncea! Ci mai ^naînte de ce

va sosi sfâritul, sârguete-te %
suflete, strigând: Dumnezeule, £
întoarce-m i m mântuete "

ca un îndurat.

Gîesiii al S-le a,

jsj-ttj
•

. es&Ii-m-voi î m voi bucora L.tru S.

tine, cânta-voi numele tu, înalte. *

aniil proorocul, brbatule
doririlor fiind, dac a vzut |
puterea lui Dumnezeu, aa a g
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strigat: Judectorul a ezut i
crile s’au deschis. Vezi, su-
flete al meu, de posteti, nu
defima pre vecinul tu, Fere-
te-te de bucate, dar nu osândi
pre fratele tu; ca nu cumva
tfimiându-te în foc, s te to-
peti ca ceara; ct fr împie-
decare s te duc Hristos întru
împria Sa.

Glasul i-iu.

Stlli ' SooaB-le, Doamne, Dumnezeul meu,
inalâ-se mana ta, nu uita pre sracii tai

pân la sfârit.

S ne curim mai Caftite
pre noi, frailor, cu împr-
teasa buntilor; c iat a
venit, aducându-ne nou bo-
gie nepieritoare; potolete
umflarea poftelor i împac
cu Stpânul pre cei ce au gre-
it. Pentru aceasta cu veselie
s o primim pre dânsa, stri-

gând Iui Hristos Dumnezeu:
Cela ce ai înviat din mori,
pzete-ne neosândii pre noi,
cei ce Te slvim pre Tine, cela
ce însui eti fr de pcat

Slava, fot acesta.

i acum, a Nsctoarei:

Prea binecuvântat eti,,.

Doxologia mare, Ectenllle i Âpolisul.

Apoi obinuita Litle, la pridvor. Ia care :

cântm : Slav i acum, StiJiira Evangheliei,
dela Utrenie,

Apoi sa c-ste-e învtura Cuviosului Teo-
dor Studitui, =i celelalte dup ohiceiu.

Ceasul l-iu i Âpolisul deplin,

f„t i

LA LITURGHIE.

Fericirile din Octolii pe li i din Canonul
Triodulul, cântarea fi- a, pe 4

Apostolul CiTifro GorintonJ : Evanghelia
dala Matoiu.

CHINONICUL

udali pre Domnul din ceruri...

Altul

:

B ucurai-v drepi întru Domnul,..

DUMINICA SEARA.

Cu D oarnoe strigat-am... •' ulm. dup obi-
o-siu. îl tihirl din Octofb i 3 ule Sîiuului
dela. Mineau. Slav si acum a Nsctoarei

LA STfHOAVNA

cântm, din Trlod Saiuogl&anic&. zilei.

Glasul al S-lea.

L comind, ne-am supus go-
liciunii celei dintâi, biruii

fiind de gustarea cea amar,
i dela Dumnezeu ne-am le-

pdat, Ci s ne întoarcem la

pocin, i s ne curim sim-
irile asupra crora este rs-
boiul, fcând începerea pos-
ului; cu ndejdea darului
inimile întrindii-ne, iar nu
cu mâncrile, întru care cei
ce au umblat nu s’au folosit
untru acest chip vom mânca
Mielul luî Dumnezeu, întru
sfânta i purttoarea de lu-

min noaptea învierii, Cel ce
s’a adus junghiere pentru noi
i s’a împrtit pre sine u-
cenicilor la Cina cea de tain;
care risipete întunerecul ne-

m
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cunotinii cu lumina învierii

Sale.

tii: Ctre tine am ridicat ochii mei.,.

Tot aceast Samoglusnic.

Apoi Stih: Miluete-ne pre noi, Doamne...

A mucenicilor.

Mucenici ai Domnului, tot

locul sfinii i toat boala t-
mduii. i acum rugai-v, s
semântueasc din cursele vrj-
maului sufletele noastre, ru-

gamu-v.

Slava, i acum; a Nsctoarei.

Cele cereti te lauda pre
tine, cea plina de dar Maic,
care nu tii de mire; i noi

slvim naterea ta cea neur-
mat, Nsctoare de Dumne-
zeu. Roag-te s se mântu-
iasc sufletele noastre.

S se ia aminte

Cade-se a ii c, începând din aceast zi

pân la Sâmbta din sptmâna a asea, Sti-

hoavnele Vecerniei i Utreniei din Octoih
so laa i. in locul lor T se cânt stilurile samo-
glasnice ale zilei din Triod.

Tipicul despre înaintea-prsnniriî Întâm-
pinrii Domnului, caut-1 la sfâritul crii,
la iii B. Iar tipicul despre Praznicul întâm-

pinrii, eaut-I la lit.D.

*3

*3 In Lunea brânzei

LA UTRENIE.

La D umneseu, este Domnul.,Troparul Sfân-

33 tului, de 2 ori ;
Slav l acum, a Nsctoarei,

{{ dup glasul troparului. Dup întâia Stihoiogie,

J*3
cântm Sedeains din Octoih, i cetim cuvântul

33 marelui Vasilie, despre post, cu Începutul:
33.

S lum aminte dc noi...

Dup a doua Stihologle, «ântm din Triod
sedealna, glasul l-iu,

Podohîe : Piatra fiind pecetluit...

TXeschisu-s'au porile dum-
mJ nezeetei pocine, s ne

apropiem cu grab ’curin-
du-ne de mâncri i de pofte,

ca nite asculttori ai lui Hri-

stos, Cel ce a chemat [urnea

întru împria cereasc. Ze-

cimala a tot anul aducând
împratului tuturor, ca i ^în-

vierea Lui, cu dragoste, s o

vedem.

S1*t&, tot aceasta.

l acum, a Nsctoarei.

prea sfânt Fecioar, întin-

zându-i dumnezeetile tale

mâini cu care ai purtat pre

Ziditorul, care s’a întrupat cu

dumnezeirea, roag-L cas ne
izbvim de ispite, i de patimi,

i de primejdii, noi cei ce te

ludm pre tine cu dragoste

i strigm ie: Slav Celui ce

s’a slluit întru tine
;
slav

Celui ce s
J

a nscut din tine;

slav' Celui ce ne-a liberat pre

noi prin naterea ta.

M

m
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Canoanele se cânt, dup obiceiu, din Gctoih ||*|

i din Mineiu. Iar la Cântrile la oare Trio-
||j|

dul are Tric&ntare, lsm din Octoih amân-
dou canoanele i punem : Tricântarea din s!î

Triod i canonul din Mineiu, 55

CANONUL

al sfântului din Mineiu cu Irmosul pe 0 i £jt
aceast Tricâutare: compunere & lui loeif. |S|

Cântarea l-a3 glasul l-iu, Irmos:
gjjj
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Cutare de biruin..,

Luminate sunt cele dinain-

tea prznuirii înfrânrii;

strlucite sunt astzi începu-
turile postului. Pentru aceasta
s alergm împreun, frailor,

cu ndejde i cu mult osârdie.

Lui Ada'm, strmoului, ur-

mând cu clcarea de porunc,
m’am scos dîn desftare eu
ticlosul. Drept aceasta cad
înaintea ta cu pocin i cu

plângere: Doamne, mântue-
te-m.

începutul umilinii i al po-
ciiii este înstreinarea de
ruti i oprirea de pofte.

Pentru aceasta s ne sârguim
a face terea lucrurilor viclene.

A Nsctoarei.

De noaptea pcatelor fiind

întunecat, la tine acum alerg

cu deadinsul Stpân, ceea ce

ai nscut pre Hrîstos, soarele

dreptii, celor dintru întune-

rec; mantuete-m.

Alt Tricatare

Glas i Irmos acelai.

Iat, mai ’nainte s’a deschis

ua pocinii, venii dar iubi-

torilor de Dumnezeu, s ne
sârguim s intrm prîntFînsa,

mai 'nainte pân ce nu o va
închide pre ea Hristos nou,
ca unor nevrednici.

Apropiatu-s’a aceast întru

tot cinstitsptmâna de acum,
maî’nainte curtitoare, vestin-

du-neprimvarasfântuluipost,
care lumineaz trupurile i su-

fletele tuturor.

M
U

m

Slav, a Treimei,

Neamestecat, nezidita Tre-
ime sfânt, unîtne prea bun,
Printe î Fiule i Duhule cel

de o fire, pzete pururea pre
cei ce se închinie cu credin.

Si acum, a Nsctoare».

Bîruitu-s’au hotarele firii în-

tru tine, Fecioar, cu totul cu-

rat, c nscând fr de br-
bat pre Dumnezeu, ai rmas
curat, ca i mai "nainte de
natere, iari, nevtmat.

Irmosul:

Cântare de biruin s cân-

„tm toi lui Dumnezeu, cel

„ce a fcut minunate semne,
„cu bra înalt, i a mântuit

„pre Israil, c s’a prea slvit"*

Dup a 3-a cântare, SedeaLna deJa MInelu;
Slav, i acum; a Nsctoarei. Dup a G-a

cântare, contlacul i icosul sfântului.

Cântarea 8-a, Irmos :

De care Se inîricoeaa...

Vîeaa mea toat în desfrâ-

nri cheltuindu-mi, m’am
fcut rob amarilor î viclenilor

ceteni. Ci acum, pofind sm întorc ctre îndurrile tale,

Hristoase, nu m trece.

P etrecerea vieii mele este
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P cumplit i ruinat, iar mita

jj|
îndurrii tale este nemsu-

15 rat, iubitorule de oameni,

p Mântuitorule; ci îmi d vre-

k me de pocin mie, celui ce

U cer i cu dragoste Te laud,

S Vieaa cea ticloas a lui

H Cain am poftit, vrednicia minii

g mele omorându-mi cu adev-
H rat, i tremur, Fctorule de

g bine, de judecata Ta; s nu
15 m osândeti cu acela în veci.

A NAbctoarei de Dumnezeu.

F ecioar prea ludat, care

singur eti ajuttoare tare

credincioilor ctre Dumne-
zeu, izbvete-m de întune-

rec i de munca ce este gtit
celor ce vieuesc ru.

Alt canon. Irmos:

Cutarea celor îr de trup...

Aceasta este vremea poc-
inii, pentru aceasta cu bun
gând s începem frailor, stri-

gând : Binecuvântai lucrurile

Domnului pre Domnul.

Astzi de mâncri lepdân-
du-ne, s ne sârguim a ne le-

pda i de lucrarea pcatelor,
pocindu-ne i dupre vredni-

cie strigând: Binecuvântai lu-

crurile Domnului pre Domnul.

M Binecuvântm pre Tatl,,,

î* A Treimei.

g Slav ie, Treime sfânt, ne-
vzut, creia întru unime ne

închinm i cu credin Te sl-
vim. Mântuete pre robii Ti
de toat vtmarea.

i acum, a Nsctoarei

B ucur-te, întru tot fericit

curat Fecioar; bucur-te,
slujitoare i Maic ,a Domnu-
lui

;
bucur-te acoperemântul

lumii, Nsctoare de Dumne-
zeu, binecuvântat Mrie, cu
totul luminat.

irmosul :

g ludm, bine s cuvântm...

C ântarea celor fr de trup

„aducem ie, ca i tinerii în

„cuptor; i cântând, zicem

:

„Binecuvântai lucrurile Dom-
nului pre Domnul".

Cântarea 9-a, Irmos:

Norul cel purttor...

C u panic aezare, cu dra-
goste curat, s primim

credincioii, prea sfinit vre-

mea sfântului post, cerând ier-

tare de cele ce am greit fie-

care, ca s dobândim bucuria
cea de acolo.

(at vremea pocinei, înce-

put este aceasta de înainte

prznuire a postului. Scoal,
suflete al meu, cu cldur;
împac-te cu fctorul de bine,

Dumnezeu, ca s scapi de
acea judecat dreapt i în-

fricoat cu adevrat.
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Intrrile i uile cele din

’naintea postului, s nu le

spurcm nimenea, cu nein-

frânarea t cu beia. Ci prin

curia gândurilor, cu osârdie

s intrm, ca s lum cunu-
nile nestricclunii i rodurile

ostenelelor, dup vrednicie.

A N&actoarei de Dunmeieu.

N u înceta rugând pentru noi

pre Cel bun, care singur tie
neputina noastr, s izb-
veasc de foamete i de pier-

zare de cutremur i de toat
rutatea, cetatea care te cins-

tete pre tine, Nsctoare de
Dumnezeu, ndejdea pmân-
tenilor.

Alt Irmos :

pre tine, ua cea vzut...

intrat-a vremea pocinii,
nu pregeta suflete al meu;
d pâine flmânzilor, roag-te
Domnului zi i noapte i in

tot ceasul, cas te odihneasc.

precum ne-am prsit de
crnuri i de multe mâncri,
aa i de toat vrajba cea
ctre aproapele, de desfrânare
i de minciun i de tot rul
s fugim.

Slav > a Treimei:

Inchinu-mDumnezeirei ce-

lei fr de început, care e-

ste una în fire i în trei fee;

slvesc în Treime unim ea cea

nedesprit î de un scaun.

l acum, a Nsctoarei.

T u eti lauda credincioilor,

Fecioar, ndejdea i folosina.

Pre tine cu versuri de cântri
te slvim neîncetat, Nsc-
toare de Dumnezeu Mrie;
mântuete pre robii ti.

Irmosul

:

P re tine, ua cea vzut de
„Iezechiil profetul, prin care

„nimenea n'a trecut, fr nu-

„mai Dumnezeu singur, Ns-
ctoare de Dumnezeu Fe-

cioar, cu cântri te slvim

Svetlina, din Octoih; Slav, a sfântului

dac arc
;

iar dac nu, Slav l acum, a
Nsctoarei.

LA STIIiOAVN

Samogla&nica, glasul al 3-lea.

In toat vremea postul este

de folos celor ce-1 iubesc i-l

fac pre dânsul. C nici sup-
rrile drceti nu îndrznesc
asupra celui ce postete, ci

înc i pzitorii vieii noastre,

îngerii, mai cu deadinsul stau

pre lâng noi, cei care ne cu-

rim cu postul.

Stih : LT mplutu-ne-um dimineaa de mila...

i iara aceeai Stihir.

Stih :
i s -i îi0 lumina Do nanul lM..-

A mucenicilor.

Venii popoarelor s cins-

tim cu toii pomenirea sfini-

lor mucenici, c priveal f-
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cându-se îngerilor i oameni-
lor, cununile biruhiii de la

Hristos au luat i se roag
pentru sufletele noastre.

Slav, i acum, a Nsctoarei.

Fr smân ai zmislit din

Duhul Sfânt i pentru aceasta
privindu-te, pre tine te lu-
dm. Bucur-te, prea sfânt
Fecioar î

S sg tie, c Luni în sptmâna brânzei,
mâncm de dou ori în zi.

LUNI SEARA

La Doamne strigat-am,.. cântm, dupSUbiceiu:
3 stîhiri din Octoib i 3 ale Sfântului, dela
Minoiu. Slav, a sfântului, dac are; iar dac

nu, Slav i acum, a Nsctoarei.

LA STIHOAVN.

Samoglasnica, Clasul al 8-lea.

rin post s ne sârguin? a
ne curi de spurcciu-

nea pcatelor noastre i, prin

milostenie i prin iubirea de
oameni ctre sraci, a intra

în cmara mirelui Hristos, Cel

ce ne d nou mare mil.

(de 2 ori)

i zicem Stihurile cole obinuite, ca i Du-
minic seara. Apoi, a Mucenicilor.

Mucenicii Domnului, rugai
pre Dumnezeul nostru i ce-

rei sufletelor noastre muli-
mea îndurrilor si iertare de
multe greeli, rugmu-v.

5JCS6C 3WSKMC:
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Slav, i acum; a Nsctoarei.

Pre cea slvit i preacu-
rat, adevrat Nsctoare de
Dumnezeu, s o ludm cu
bun credin, ca pre o maic
a lui Dumnezeu, zicându-i ca
îngerul, s se bucure. Bucu-
r-te, maic sfânt a Fiului

lui Dumnezeu, Celui ce s’a în-

trupat; bucur-te, locaul
Sfântului Duh; ceea ce te rogi
pururea pentru noi, ca s se
mântueasc sufletele noastre.

Troparul Sfântului i al Nsctoarei

S se ia aminte

De se va întâmpla praznicul întâmpinrii
Domnului in sptmâna brânzei : Luni, Marti,
sau Joi, s se caute Tipic, la sfâritul crii,

la litera E.

Iar dac înaint^prâznuirea întâmpinrii, sau
dup prznuirea se va întâmpla Luni sau
Miercuri în aceast sptmân, caut la ti-

picul dela sfâritul crii, la litera p.

In Marfea Brânzei.

LA UTRENIE

Dup Întâia tibologio, cântm Scdoinele
dela Octoih-

Dup a doua Stibologie, cântm din Triod

Se <1 elna glasul al 8-lea.

l’odobie Pre Înelepciunea.,

rea bunule Cuvinte care,

împreun cu Tatl i cu

Duhul, ai zidit cele vzute i
cele nevzute cu înelepciunea



33
33
33

33

*3
33

33
33m
33
33
33
m

*3
«3
33
33
*3
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
$3

33
,

«§ ÎN SPTMÂN LHANZEISg* 59

ta cea negrit, bine voete,
milostive, s trecem cu pace
adânc vremea luminatului

post, risipind înelciunea p-
catului cel amar; dându-ne
umilin i lacrimi de tm-
duiri i iertare de greaie.
Ca postind cu suflet neîndoit

l cu duh osârduitor, s lu-
dm stpânirea ta, împreun
cu îngerii.

Slav, tot aceasta.

i acum, a Nsctoarei.

Pre înelepciunea i cuvân-
tul, în pântecele tu zmislin-
du-L negrit, Maica lui Dum-
nezeu, lumii ai nscut pre Cela
ce ine lumea. t în brae ai

avut pre Cela ce cuprinde
toate, pre dttorul de hran
al tuturor i fctorul firii.

Pentru aceasta te rog pre tine,

prea sfânt Fecioar, i cu
credin te slvesc, ca s m
cureti de pcate, când voiu

vrea s stau înaintea feii Zi-

ditorului meu ; Stpân Fe-
cioar Curat, d-mî atunci

ajutorul tu. Pentruc poi câ-

te le voeti, ceea ce eti cu to-

tul fr prihan.

Apoi cetim cuvântul marelui Vusile cu
Începutul

;

p cntru m 1
3limite,..

Apoi Psalmul 50.

CANOANELE

Se eâutâ ia Octolh i din Minciu, pre-

cum s’a artat Luni
;
i celelalte urmcaza

tot aa.

l LVIcântarea lui losii

Cutarea a 2-a glasul al 3-lea, Irmos:

Ca ploaia pre troscot..

C trlucitu-ne-au nou lumi-^ nat ca nite zori razele

pocinii, adic înainte intr-
rile înfrânrii.

De întunerectil cel mai din-

afar mântuete-m, Hris-

toase, cu mulimea milu Tale,

ca un îndurat

Scoate-m din foc i dela

viermele cel neadormit, Mân-
tuitorule, cu nevoina pocinii
curindu-m.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Fecioar prea ludat, fii

nou cale de pocin, îndrep-
tându-ne spre uile mântuirii.

Alt irmos, glasul al 2-lea

:

Luai aminte poporul meu...

V remea pocinii a sosit, s
ne grbim iubitorilor de Hris-

tos, s ne curim de toate

pcatele, i s ne artm St-
pânului fericii.

Rostire curat, fr pcat,
s ne sârguim s svârim
acum neîncetat, ca s aflm
iertarea grealelor.

M uit milostiv eti,Hristoase,

c primeti pururea, bunule,
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pre toi întru pocin. Pentru
aceasta toi Te slvim pururea.

Slav, a Treimei.

4tg Pre Treimea întru o unime

j[g s o ludm, netiat, neame-
Iii stecat, nedesprit în fiin,

H i desprit în fee, pre un
m Dumnezeu.m
H i acum, a Nsctoarei.

|| Curat Fecioar Maic, roa-

P g pre cel ce L-ai întrupat ca

|| pre un om, Prea Sfânt, i ca

H pre un cuvânt, ca s mântu-

%% iasc din primejdii pre robii

|| ti.

** Irmosul

m

mMmmmMmmmMmm
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Luai aminte poporul meu
„la legea mea, plecai urechea
„voastr spre graîttrile gurii

„mele; c numele Tu, Doam-
ne. am chemat".

jj
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Cântarea 8-a, Irmos:

Diu Tat&l cel fr de început-.,

Vremea de pocin este.

Grbete a arta luî

Dumnezeu roduri vrednice de
pocin, suflete al meu. Scoa-
l-te i strig cu deadinsul

prin posturi i prin rugciuni

:

Ludai, binecuvântai i prea
înlai pre Hrlstos în veci.

S ne curim mai înainte,

frailor, simirile cele sufle-

teti. i de Domnul s ne li-

pim acum cu deprinderi de
umilin; cu pocin curat

strigând necurmat : Ludai,
binecuvântai i prea înlai
pre Hristos în veci.

S a ne grbim a omorî pre
vrjmaul cel ce ne vâneaz
cu aduceri aminte de lcomie,
i care ne îneal simirea cu
neînfrânarea d u 1 c e i i celei

scurte. Cu rugciunea neîn-

cetat ludând, binecuvântând
i prea înlând pre Hristos

intru toi vecii.

A Nsctoarei do Dumnezeu.

Fecioar, ceea ce ai fcut
cereasc frmânttura noastr
cea pmânteasc, f roditoare

de bunti, cu ploaia îndu-

rrilor tale, brazda sufletului

meu cea înelenit i stricat,

care strig i înal pre Hris-

tos în veci.

Alt Irmos:

Pre cel ce a 'închipuit...

S ne curim acum mai
’nainte nu numai de mâncri,
cî i de faptele rele, î s în-

cepem credincioii cu gând
clduros a ne arta Ziditoru-

lui luminai, în veci.

Aa se cade nou s pos-

tim, nu cu vrajb i cu sfada,

nu cu pizm i cu prigonire,

nu cu îngâmfare i cu vicle-

ug ascuns, ci ca i Hristos,

cu smerenie.

Cei ce miluesc pre sraci,

j -KS55'5?® jîfi?îSf
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împrumut înelepete pre
Mântuitorul. 0, bucurie nea-
semnat! C d, din destul,

rspltirile buntilor, întru

toi vecii.

Binecuvântm pre Tatl...

Slav Tatlui i Fiului i
Sfântului Duh, c un Dumne-
zeu sunt aceti trei; i îm-
preun cu îngerii, noi oamenii
neîncetat Te ludm pre Tine
prea sfânt Treime întru toi
vecii.

i acum, a Nsctoarei.

Bucur-te, Fecioar Curat
Nsctoare de Dumnezeu, Ma?
rie, curirea lumii, fruntea or-

todoxiei. Roag-te s se tnân-

tueasc din focul cel nestins,

cei ce te slvesc pre tine întru

toi vecii.

Irmosul

:

S ludam, bine s cuvântm...

pre cela ce a închipuit mai
„înainte oarecând în rug lui

„Moisi minunea Fecioarei, în

„muntele Sin ai, ludai-1, bi-

„ne-1 cuvântai, i-S prea înl-
ai întru toi vecii

Cântarea 9-a, Irmos:

pre line rugul ce) ne ars...

Deschide-ne nou milosti-

virile cele prea curate

ale îndurrii tale, cela ce ai

druit oamenilor pocin

spre mântuire ;
unule Mântui-

torule mult milostive.

Vai mie, cât este de înfri-

coat judeul cel fr de mit,
la care goi avem a da rs-
puns, pentru rutile care am
fcut în viea,
Roureaz-ne nou pictura

milostivirii, fctorule de bine,

ca s cufunde toat spurc-
ciunea noastr, dându-ne pri-

cini de pocin.

Intrând toi cu inim voioas
i luminai prin uile cele din

’naintea sfântului post, s adu-
cem lui Hristos cântri de mul-
umire,

A Nsctoarei de Dumnezeu.

pre tine, sprijiniloarea cea

tare l ndejdea cea adev-
rat, ludându-te, cu bun cre-

din te rugm : Roag pre
Fiul Tu, Fecioar, s ne mân-
tuiasc pre noi.

Alt Irmos:

Fecioria ta...

Acum mai ’nainte s ne cu-

rim cu post i cu lacrmî,
i cu fapte mari, ca s aflm
mil mare.

$ urmm acum fecioare-

lor celor înelepte, iubitori de
Hristos, i s ne sârguim a

întâmpina pe Hristos cu f-
clii luminoase.
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m A cum s urmm lui Ilie,

H care a postit i a fugit de
Izabela cea viclean; ca în

H acest chip s ne înlm dela

a
** pmânt

Slav, a Treîmei,

|S Sfânt, Sfânt, Sfânt, întreit

M sfinte Printe Atoliitorule, i
% Fiule cel de o fiin, cu Duhul,

H o dumnezeire.

mî acum, a Nsctoarei.

li Intru tine ne ludm, i la

tine scpm curat, cinstit

M pururea Fecioar, scap-ne

J§ de munc pre noi pre toi.

Irmosul :

H Fecioria ta Nsctoare de

|| „Dumnezeu cea nespurcat,

H „care nu o a ars focul dum-

H „nezeirii, pre aceasta pururea
„o slvim

$Hf LA STIHOAVN

Stiliîra, glasul al 3-lea.

S primim popoarelor pos-
tul cu dragoste, c a sosit în-

ceptura duhovnicetilor ne-
voine. S lsm dulcea pa-
tim a trupului i s cre-
tem darurile sufletului. S p-
timim împreun ca nite robi

ai lui Hristos, ca s ne i
preaslvim împreun ca nite
fii ai lui Dumnezeu. i Duhul
cel sfânt slluindu-se întru

noi, va lumina sufletele
noastre.

Stih:

U mplutu-ne-am dimineaa de mila ta...

Tot acea Stihirâ.

Stil: i s fie lumina Domnului..,

A Mucenicilor.

F rica împrailor i a tira-

nilor o au lepdat ostaii lui

Hristos, i cu bun îndrz-
neal i brbtete l-au mr-
turisit pre El Domn tuturor,

Dumnezeu i împrat al nos-
tru

;
i se roag pentru su-

fletele noastre.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

Nsctoare de Dumnezeu,
folositoare tuturor celor ce se

roag, spre tine ne încredem
i cu tine ne ludm, întru

tine este toata ndejdea noas-
tr; roag pre Cel ce s’a ns-
cut din tine, pentru netrebnicii

robii ti.

M
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MARI SEARA

De la Începutul Vecerniei începem metaniile
i Catîsma dup obicei. Ia rând.

La Doamne strigat- am... cântm 3 stiluri din
Octoth, alo pocinei, i 3 din Mineiu, ale

sfântului
;
Slav» a sfântului

;
iar dac nu are,

Slav, i acum a Nctoarei-Crucîî.

Prochimenul zilei.

învrednicete-ne. Doamne,., l Ecteniile.

LA STIHOAVNl

Samoglasnica, glasul l-iu.

u bucurie s primim cre-

dincioilor vestirea pos-ma:
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tulul, cea insuflat de Dum-
nezeu, precum mai Înainte Ni-

nivitenii, i apoi desfrânatele
i vameii, vestirea pocinei
de la Ioan. Prin înfrâtiare, s
ne gtim spre împrtirea
stpânetei sfinenii celei din

Sion
;
cu lacrimi s ne curim

mai 'nainte spre dumne-
zeeasca splare, cea printr’în-

sul
;
s ne rugm a vedea s-

vârirea Patilor celor ce se

mchipuesc aicea, i artarea
celor adevrate

;
s ne gtim

spre închinarea crucii i a în-

vierii lui Hristos Dumnezeu,
strigând ctre dânsul: Nu ne
ruina pre noi din ndjduirea
noastr, iubitorule de oameni.

Stih Ctre tine am ridicat ochii mei...

i iar? aceast stihir.

Stih: Miluete-ne pre noi, Doamne...

A mucenicilor.

O, cât este de bun negu-
toria voastr, sfinilor, c sân-

giurile v’ai dat i cerurile ai
motenit, i în scurt vreme
fiind ispitii, în veci v bucu-
rai. Cu adevrat bun este

negutoria voastr, c cele

striccioase prsind, cele ne-
striccioase ai luat

;
i cu în-

gerii dnuind, ludai neîn-

cetat pre Treimea cea de o

fiin.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

Podobie: Prea ludailor mucenici...

Curata Fecioar, oarecând

vzând pre lemn, pre Cel ce
L-a nscut din pântece fr
smân nerbdând rnirea
inimii, mâhnind u-se a zis:

Cela ce cu voia ii toat fp-
tura, cum Te-ai ridicat pre
cruce ca un osândit? Vrând
cu adevrat s mântueti pre
om.

Acum slobozete, Sfinte Dumnezeule

l
t
dup Tatl nostru

Troparele

:

Nsctoare do Dumnezeu,.. ; o metanie.

Slav

:

boteztorul lui Hristos... iar? o metanie.

i acum

:

Hugai-v pentru noi... înc o metanie,
gubt milostivirea ta... fr metanie.

Doamne miluete, do 4U od, *Javs, t acum,
Ceea ce eti mai cinstit,,, intru numele
Domnului binecuvin teaz Printe, Preotul:
cel ce este binecuvântat Hristos, Dumne-

zeul nostru-,. l noi zicem rug cin nea

.

împrate ceresc, pre credinciosul,-. $ trei

metanii mari, cu rugciunea sfântului Efrem :

Doamne i Stpânul vieii mele,,, R celelalte

12 închinciuni
;
i sfârind jar zicem rugciu-

nea, precum s'a zis mai sus: D oamne i
Stpânul vieii mele... i o metanie mare,
Apu: Sfinte Dumnezeule,.i di pa rafl nostru,

Doamne miluete, de 12 ori, Slava, i acum.
Doamne miluete, de trei ori' Binecuvânteaz

!

i otpustul. Pavceernia cea mare. cu me-
tanii. Dup Cade-se s te fericim, Troparele

zilei l al hramului i oipustui cel mîc-

Tot aa facem i Joi seara.

m
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S se ia aminte p
De se va întâmpla Inainte-prznuirea Infâm-

||j|
nîriSnf nnrnnialiii Mî*>rfliri Krtii Vîtipth în cftn-pinrii Domnului Miercuri sau Vineri, in sâp ^tmânn brânzei, caut la sfâritul crii Ia f[jf
litera G. iar de se va întâmpla Praznicul în-

tâmpinrii Miercuri sau Vineri, in spt-
mâna brânzei, s se caute Ia sfâritul crii

la litera H
3*
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In Miercurea brânzei*

Mîezo-n optica. cu metaniile ei.

LA UTRENIE

Cântm pe glasul Octoihului, i troi-

ciaele glasului. Apoi, dou Catisme, cele
obinuite.

S SE TIE CA

:

Miercuri i Vineri, in spt-
mâna brânzei, cântm Aliluia i tcem me-
tanii i seara î dimineaa, precum s’a artat
mai sus; i ajunm dup rânduial. Mijlo-
Ceasnriienu le cetim, chiar dac sar întâmpla
vreun sfânt, i ar avea i Tropar

;
fr numai

dac va [i praznicul întâmpinrii sau Aflarea
cinstitului Cap al Sfântului Ionn înainte Mer-
gtorul, sau hramul sfântului; c atuncea
cântm Troparul, i nu facem decât numai

trei metanii mari.

Dup întâia Stlhologie, cântm Sedolnele, din
Octoih, ale crucii.

Dup a doua Stihologie, Sedolna Triodului,
glasul al 2-lea.

Podobie

:

(;eca cc e?ti izvorul milij.,.

Binevoete, Hristoase Dum-
nezeule, cu nespusa ta iubire

de oameni* s trecem noi

smeriii cu pace sptmâna
cea curitoare din’naîntea
postului; surp meteugirîle
vrjmaului* i cu crucea Ta
pre toi ne mântuete* Cela ce
însui tii ale inimilor.

Slav, tot aceasta.

I acum, a Nsctoarei-Cnieii.

Stând înaintea crucii Tale*
ceea ce Te-a nscut fr s-
mân, i nesuferind a Te ve-
deafr dreptate ptimind, s'a

tânguit cu plângere i a stri-

gat: Cum ptimeti Cela ce
eti din fire neptimitor, prea
dulcele meu Fiu ? Laud bun-
tatea Ta cea prea mult.

Apoi, cetim Cuvântul marelui Vasilie despre
post, ou inceputul:

M&ngâîai-v, mângâiai-v popoiul meu..

Psalm 50,

Canoanele so cânt: din Octoih, al Crucii cu
Irmosul pe 0, din Minei, al sfântului pe 4, i
din Triod pe 4, Iar în care Cântare ne vine
Tfiposnelul, cântm din Trtod, cu Irmosul pe

fi, l Tripesneul pe 8, Apoi Irmosul,

In acest îel de Cântare se las Canonul O Roihu-
lui i al sfântului din Mineiu ; i cântam MineiuJ
in cântrile cele ce sunt mai sus, in acest
chip: întâia Cântare a Canonului din Octoih
cu Irmosul pe 4, i din Mineiu al sfântului,

Cântarea 1 a i a 3-a, pe 6, î în Trîodpe 4.

Asemenea cântm Cântarea &-a cu a 6 a, i
a 9-a cu a 7-a,

CANONUL TRIODULUI

Facerea lui Andrei Criteannl.

Cântarea l-a, glasul al 4-lea, Irmos :

Cânta-voîu ie, Doamne,
Dumnezeul meu* c ai

„scos pre popor din robia
„Egiptului i ai acoperit c-
„ruele Iui Faraon i puterea
„luK

Postindu-se Domnul dupre
omenire spre învtura noa-
str* a biruit pre ispititorul

;

artând cele ce sunt ale firii

noastre i hotar puindu-ne
nou.

Dumnezeescul Moisi prin

potire s'a învrednicit în Si-

nai a vorbi cu Dumnezeu fa
ctre fa; aceluia credincioii |3s râvnim.

1 M
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fg
Milos tivete-te, Doamne,

H spre poporul Tu, i cutând,

H ca un Dumnezeu, cu ochiu

*j milostiv, cerceteaz pre toi
|2 cu mulimea îndurrilor Tale.

£ A Nsctoarei de Dumnezeu.
<r

Toi la tine alergm, Ns-
| ctoare de Dumnezeu, ca la o

|
ajuttoare tare, spre rugciuni

| îndemnându-te, ca s scapi

|
turma ta, de toat primejdia.

j Cântarea 3-a, irmos:

| ¥ ntru Domnul Dumnezeul

|
l meu s'a Întrit inima mea,

* „pentru aceasta cei n epuin-

|
„cioi s’au încins cu putere“.

1 Minunatul Enoh prin pos-

|
tire s'a mutat de pre pmânt,

f Aceluia râvnind, s ne mutm
|

dela stricciune la viea.
p

\
Cu rugciuni i cu posturi

;
s facem milostiv pre Mân-
tuitorul; c se bucur Zidito-
rul de pocina fpturilor Sale.

Gtete-te, o suflete, i te
curete mai ’nalnte de’ pa-
tima lui Mrîstos, ca s prz-
iiueti la înviere duhovnî-
cete, împreun cu El.

A Nsctoarei do Dumnezeu.

Ca ceea ce ai nscut pre
Dumnezeu, roag-L neîncetat
pentru noi; c la tine nzuim,
Nsctoare de Dumnezeu, noi
pctoii.

m

Apoi Tzicântarea lui losir. ^
Câoiarea 3-a

;
glasul al 2-lea, Irmos:

pie poarta credinei

I
ntinsu-î-ai palmele pe H
cruce, omorît-ai blestemul gf

cu moartea Ta i ai înviat cu
patima Ta pre oameni. Pentru ||
aceasta ludm dumnezeeasc
rstignirea Ta, lisuse iubito- H
ruîe de oameni, Dumnezeul %%
nostru.

CU mâncarea cea din lemn
omorându-ne, cu lemnul cru- f|
ciî Tale ne-am înviat. Ci a- g
ceasta o aducem ie spre ru- §f
gciune, trîmîte-ne nou dar M
i mil, fctorule de bine, îî
Stpâne mult îndurate.

Vjî

Uile cele dîn ’naintea pos- M
tului s'au deschis, nevoina ||
înfrânrii se apropie ; cu ci- M
duroas voin s ne sculm U
ca s lum darul cel dat de
Dumnezeu, care potolete ar- §f
sura pcatului.

3

|j

yremea cea fericit a pos- H
tului, care strlucete razele jg
pocinii a rsrit; s ne apro- m
piem cu grab, scuturând In- |g
tunerecul cel prea adânc al m
lenevirii, toi veselindu-ne. §f

^4
postul s-l sfinim cu dra- Jg

goste; s propoveduim opri-
rea poftelor, s strigm cu
lacrmî ctre Stpânul : D-ne m
Doamne dar, s ne ajutorezi M
spre voi le Tale, mult îndurate. ^
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H primind darul postului, s
jjf preaslvîm pre Cel ce ni l-a

m dat spre mântuire ;
i s-l lu-

eram cu deadinsul, ca s lum
iertarea grealelor noastre,

din mâna Celui ce ne-a fcut

A Nisetoarei (le Dumnezeu,

potolete turburarea pofte-

lor mele, tamduete ranele

sufletului meu, ridic-m din

somnul lenevirii cu mijlocirea

ta, cu ajutorul tu prea sfânt
Stpân, Maica Fecioar.

Alt Irmos, acelai glas.

lintea mea cea stearp...

jnlându-Te de voie pe
cruce, Mântuitorule, toat
fptura pmântului s’a cltit,

i s*a rupt catapeteasma bi-

sericii.

Hnitu-Te-ai pre cruce, lisu-

se al meu, pentru mine,i Te-aî

împuns în coast, bunule; pen-
tru aceasta cu credin m
închin dumnezeetei stpânirii

Tale.

Slava, a Trelmei.

Plecând genunchile la p-
mânt, m închin Tatlui, pre

m Fiul slvesc, i pre Duhul laud,

M stpânirea cea cu o voie î
|| în trei ipostasurî.

i acum, a NTscMtoarel-

Necuprins este taina na-
terii tale, prea curat Mrie,
c ai nscut pre Dumnezeu

fr ispit brbteasc, i ai

rmas nestricat.

Miavâ ie Dumnezeul nostru, slav ie.

Sfinind, Hristoase, vremea B
postului cu putereaTa, mântu- |2
ete-ne pre noi, cei ce ne în- m
chinm ie, de toate laurile

vrjmaului.
|jj

Irmosul
: j#

Mintea mea cea stearp f-o M
„roditoare de bunti, lucr- |*
„torule al celor bune, sdi- SS

„torule al celor folositoare,

„cu milostivirea Ta“.

Sedolna din Minelu, a sfântului. Slavii, i SJF
acum, a Crucii-Nsetoarei. jfa

Cântarea 4-a, Irmos
: ||

A uzit-am auzul Tuim’atn
gj

temut, cunoscut-am lu- sî

„crurîle Tale i m’am spi-
„mântat, Doamne".

Âvraam,prin buntii prin

iubirea de strini, a primit

pre Treimea, care a venit la

el îngerete.

Bogia nefurat este darul

postului, i cel ce se îmbog-
ete cu aceasta, se va îmbo-
gi de Dumnezeire.

Venii s plângem împreun
cu cuvântul, prin credin stri-

gând : Dumnezeule, fii milostiv

nou, celor ce am greit mult.

A KMcâtoareî de Dumnezeu.

Maic fr prihan, bînecu-
||
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vântat Fecioar curat, roag
pe Fiul tu i Dumnezeul
nostru pentru lume.

Cântarea 5-a, Irmos:

C ela ce ai rsrit lumina i
aî luminat zorile, i ai

„artat ziua, slav ie
;
slav

„ie, lisuse, Fiul lui Dumne-
zeu".

Postind odinioar Moisi
în muntele Sinai, vztor de
Dumnezeu s’a fcut, i Ilie pe
cru de foc s'a înlat.

prin postire a gustat odini-
oar îneleptul Isaîa din cr-
bunele acela, când s’a atins

cu cletele de buzele lui.

postind mai ’nainte Da-
niil împreun cu cei trei tineri,

flcile leilor au sfrâmat i au
clcat vpaia cea arztoare.

A Nsctoarei do Dumnezeu.

jurat Nsctoare de Dum-
nezeu, ceea ce fr stricciune
ai purtat pre Dumnezeu în
pântecele tu, pzete turma
ta i o ferete nevtmat.

Cântarea 6-a, Irmos

:

P
recum ai mântuit pre Iona
proorocul, HristoaseDum-

nezeule, aa i pre mine scoa-
„te-m dintru adâncul grea-
„lelor im mântuete, umile
„iubitorule de oameni".

pre Iona, cinstitul post l-a

pzit de chin oarecând; s
postim dar din inim, ca s
scpm de nevoia gheenei.

Ninivitenii, cu pocin fier-

binte î cu dragoste, au pre-
fcut urgia lui Dumnezeu

;

acelora, cu pofta, toi s ur-
mm.

Postul de acum ne cheam
pre noi la pocin; s aler-

gm dar toi, cu dragoste, i
s cunoatem ce este darul
postiriî.

A Nsctoarei do Dumnezeu.

Ceea ce aî nscut cu mijlo-

cire nespus pre Mântuito-
rul lumii Hristos, Dumnezeul
nostru, pre acela nu înceta
rugându-L, s mântuiasc tot

neamul celor ce te laud pre
tine.

Dup a 6-a cântare, Condacul sfântului; iar
dac nu are sfântul Coadae, zicem A mu-

cenicilor, de la Sedelne,

Cântarea 7-a, Irmos:

D umnezeul prinilor, nu
ne ruina pre noi, iubi-

„torule de oameni, rugmu-
„ne

;
ci f cu noi dupre blân-

„deele Tale în veci".

S ne facem i noi ca Da-
nul acela, care prin post a
îmblânzit în groap pre leii

cei ce rcniau.

Celor trei tineri s urmm
cu fric, ca s scpm î noi

M
mmmMm
m
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de focul gheenei, precum i
aceia de cuptorul Vavilonului.

S postim î noi cu inima

curat, i s ne curim tru-

pul, i tot duhul cu totul lui

Dumnezeu s-î Închinm,

A Nsctoarei de Dumnezeu

F ecioar Maic curat, nu
Înceta rugând pre Cuvântul

cel maFnainte de veacuri, ca-

rele s*a întrupat din tine, s
mântuiasc sufletele noastre.

m
w*m

Cântarea 8 a, Irmos :

S slvim pre împratul
Hristos Domnul, pre care

„L-au mrturisit în cuptor li-

nierii cei robii, cu glas mare
„grind : Toate lucrurile lu-
„dai-L i-L prea înlai întru

„toi vecii

¥8

mMm
Mm

m
m

mM

Postind mai ’nainte Iosif,

a scpat de amestecarea îe-

meei celei fr de lege, i îm-
pria a dobândit Pentru
aceasta i noi s stingem, cu

postul, sgeile cele aprinse

ale vrjmaului Veliar.

Cu postul, David a cptat
biruin asupra celui de alt

neam i împria a aflat

Pentru aceasta i noi, prin

înfrânare, s lum biruin
asupra vrjmailor, i întru

Domnul s ne încununm.

m
*Jt

S pzim i noi buntile
acestora: brbia lui Iov, ne-

vîclenia lui iacov, credina lui

Avraam, curia lui Iosif i vi-

tejiile lui David.

A Nsctoarei de Dumnezeu,

Pre împratul, Hristos, pre

care L-a nscut nou Fecioara

Mari a, l dup natere a r-
mas Fecioar curat, toate lu-

crurile ludai-L, ca pre un
Domn, i-L prea înlai întru

toti vecii.

Tricântarea. Alt Irmos:

Ere Dumnezeu cel ce s'a pogorîf,..

In chipul crucii ridicându-i
Moisi palmele, în munte, a

biruit pre vrjmai
;
iar Tu,

Mântuitorule, pre cruce mâi-
nile întinzându-Ti, ai omorît
tria iadului cea a tot pier-

ztoare.

Cu piroane pre cruce piro-

nindu-Te i în coast împuns
fîînd, Hristoase Mântuitorul

meu, ai izbvit pre pmânteni
din blestem i bucuriei celei

fr de sfârit prtai i-ai ar-
tat

;
pentru aceasta binecu-

vântm iubirea Ta de oameni.

Rsrind vremea postului,

duhovnicete lumineaz sim-

irile sufletului i gonete ne-

gura patimilor, Pentru aceasta

s-l cuprindem din inim, înl-
ând pre Hristos intru toi vecii.

Postul omoar patimile cele

de suflet pierztoare, i des-

,Jfc:
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ÎI ftrile cele omorîtoare, i cu

H adevrat aeaz pornirile i
m micrile inimii* Deci, s-l pn-

H mim cu credin i cu osârdie*
3HÎ

Nu ca pre o începere de

H post, tiind credincioii aceast
sfânt zi, o cinstim cu gând

H curat, ci pentru c este in-

Jg
trare i mergere ctre uile

îl cele dinaintea postului*
m

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Deschide-ne nou, celor ce

î| batem, i mila ta chîemm Fe-

H cioar, ceea ce eti a oame-
p nilor grabnic scpare i în-

H tru toate tare ajuttoare, i
jg celor din nevoi adevrat spri-

H jiniloare.

Alt Irmos

:

jblE

m P re cd ce a închipuit,..

H Ridicându-Te pre cruce, St-
m pane al tuturor, îar ai che-

mat pre Adam împreun cu

gg
Eva, Hristoase Mântuitorule,

H i ducându-i în raiu, Te laud
pre tine întru toi vecii*

H Inlându-te Tu, Hristoase,
frg pe cruce de voie, razele soa-

H relui de fric s’au stins i ziua

gjj
a apus* Pentru aceasta tâlha-

m rul Te-a mrturisit pre tine
Dumnezeu întru toi vecii.

mm = m
dumnezeire, creia cu credin H
ne închinm, învtura lui ||
Arie pururea clcând-o, §3

i acum, a Macl oarei. ^
Cum te voiu luda dup |f

cuviin, Nsctoare deDum- p
nezeu Fecioar, eu cel întu- m
necat acum cu multe pcate? M
Ci o Prea Sfânt ! iart-mi M
îndrzneala proastei mele ff
cântri. m
Slav ifej Dumnezeul noBtru, Slav ie.

Cruce: ndejdea credindo- m
ilor, arma împrailor, slava §f
preoilor, tria sihatrilor, cu %%
puterea ta pre toi cei ce te U
slvesc mântuete-i în veci,

Irmosul

;

g|S ludm, bine s cuvântm...

pre Cel ce a închipuit mai
,/nainte oarecând în mg, lui U
„Moisi, minunea Fecioarei în |§
»muntele SI nai, îudaî-L, bi- II
„ne-L cuvântai l-L prea înl- M
„ai întru toi vecii t(

. p
i cântm :

Cpea ce eti mai cinstit...

Cântarea 9<a, Irmos:

mm

m
as Binecuvântm pre Tatl...

ig Întocmai cu Tatl, pre Fiul
“ i pre Duhul Sfânt credem

a fi, Sfânta Treime întru o

S lvim toi iubirea Ta de ||
oameni, Hristoase Mân- H

„tuitorul nostru, cela ce eti |J
„slava robilor Ti i cununa ||
„credincioilor; Ceîaceaisî- m
„vit proslvirea celeîa ceTe-a
„nscut pre Tmt (\
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Moisi în Egipt marea a des-

fcut i pre popor l-a trecut

i l-a hrnit în pustia cea ne-

umblat, cu postul fcând mi-

nuni.

lîsus al lui Navi cu înfrâ-

nara a sfinit pre popor î
cu sori le-a împrit pmântul
fgduintii, trecându-i mai
’naînte Iordanul.

Ghedeon aceia numai cu

trei sute de brbai, cu lumi-

nile, a biruit pre cei de alt

neam, cu înfrânarea i cu ru-

gciunea
;
aceluia i noi râv-

nind s ne asemnm.

A Nsctoare! de Dumnezeu.

Bucur-te Curat, prea cins-

tit, lauda fecioriei, întrirea
îngerilor, ajuttoarea oame-
nilor, bucuria lumii, Mrie,
Maica i slujitoarea Dumne-
zeului nostru.

Apoi Trieântarea, Irmos

:

Pre Dumuezeu Cuvântul...

pre cruce dumnezeetile
palme Întinzându-i aiîmpreu-
nat cele de mai'nainte osebite

Mântuitorule; i mijlocind, ai

adus ca un dar Tatlui fiina

omeneasc cea osândit.
Pentru aceasta ludm prea
curat rstignirea Ta.

Darul sfântului post strlu-

cind, ne trimite nou raze, cu-

rind mai'namte curgerea

gândurilor i gonind întune-

recul saiului. Pentru aceasta

cu osârdie s-l primim cre-

dincioii.

Postul cel purttor de lu-

min plinind, paharul dumne-
zeetilor daruri astzi mai
’naihte ni-1 arat tuturor; ci

vrânds lum i noi parte din

acestea, spre folosul sufletului,

s ne rugm Stpânului tutu-

ror ca s ne ajute,

Cu piroanele dumnezeeti-
lor tale mâini, ai pironit în-

durate pcatele noastre pe
cruce, i cu sulia coastei Tale

ai rupt viclenele scrisori ale

pcatelor i smintelelor celor

rele
;
pentru aceasta ludm

preacurata Ta rstignire.

Crarea cea bun a bun-
tilor se deschide, nevoina
dumnezeetilor posturi, iat,

tuturor se gtete; cei ce voii

s v nevoii dupre lege, ru-

gai pre Hristos s ne d-
ruiasc nou pace de sus.

A Nsc&toarel de Dumnezeu.

Cu rugciunea cea prea

grabnic, cu acopermântul
tu cel privighetor, cu ajuto-

rul tu cel tare Stpân Cu-

rat, pzete acum pre cre-

dincioii robii ti, de toat
asupreala protivnîc, de pa-

timi, de greeli, i de ispite

mântuete-ne.
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AJt Irmos :

i'ro ceea ce a zmislit..,

Pre lemnul crucii de voie
pironindu-Te, pre noi pre toi
ne-aî mântuit din blestemul
legii. Pentru aceasta dupre
datorie pre tine Te slvim,
Hristoase.

,

roi ne Închinm patimilor

|

Tale, Mântuitorule, care de
j

bun voie le-ai primit, ca s
î
scapi neamul omenesc din ro-
bia vrjmaului.

Slav ti Trei mei.

S>in veac i fr stricciune
a nscut Tatl pre Fiul i Du-
hul este de o fiin cu Tatl
i cu Cuvântul, Treime ne-
desprit,

i acu iu. a Nsctoarei.

Prea binecuvântat Mrie,
roag pre Mântuitorul, cel ce I

s’a întrupat din tine, ca s ne
dea iertarea pcatelor, nou I

pctoilor.

Slav ie, Dumnezeul nostru, Slav tfe. j;

Pre cei ce te iubesc pre
tine, Cruce, învredmcete-i cu

li

puterea ta de a trece vremea
postului cu pace, i-i scap I

de robia vrjmaului.

Irmos : îj

Pre ceea ce a zmislit dupre II

„trup în pântece, mai pre sus 'i

„de fire, pre Cuvântul cel ce
«a strlucit mai'nainte fr de

ii „ani din Tatl, pre singur
|

„Nsctoarea de Dumnezeu,
„credincioii s o slvim".

Svetclim glasului din Outolh, a Treimi1 !,
jj

de trei ori.

’jf
LA STJHOÂVNA

|i SamoglaBnioa zilei, glasul l in.

>e bucate postîndu-te, u-
ii flete al meu, si de pofte necn-
!
rindu-te, în deert te lauzi

I
cu nemâncarea; c de nu i

II

se va face ie pricin spre

j

îndreptare, ca un mincinos vei

I
îî «rît de Dumnezeu, i rilor
draci te vei asemna, cari nici

odinioar nu mnânc. Deci
caut s nu faci netrebnic po-
stul, pctuind; ci nemicat
s rmâi spre pornirile cele
fr cale, prându-i c stai
înaintea Mântuitorului celui ce
s

7a rstignit, i mai ales c te
rstigneti împreun cu cel ce
s'a rstignit pentru tine; stri-

gând ctre El : Pomenete-m,
Doamne, când vei veni întru
împria Ta.

Stih;

niplutu-oe-am dimineaa de mila ta...

i aceeai Klihir.

Stih. i s fie lumina Domnului...

A mucenicilor.

Te voi prea ludailor mu-
cenici nici scârba, nici strâm-
torarea, nici foamea, nici

goana, nici primejdia, nici mâ-
nia fiarelor, nici sabia, nici
focul cel îngrozitor n’au putut
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s v despart de Dumnezeu.
Ci mai vârtos pentru dragos-

tea ce ai avut ctre dânsul
nevoindu-v, ca i cum ai fi

fost cu trupuri streine, nu v'ai
adus aminte de fire, nebgând
seam de moarte. Pentru
aceasta dtipre vrednicie, pen-
tru durerile voastre, ai luat

plat; Împriei cerurilor

motenitori v’ai fcut. Rugai-
v pentru sufletele noastre.

Slav, i acum
;
a Nsctoarei.

Podobia : Ceea ce eti bucuria ..(a Crucii)

Fecioara cea fr prihan
dac a vzut pre mielul înlat
pre cruce, plângând a strigat

:

Prea dulcele meu fiu, ce ve-
dere nou i prea slvit este

aceasta? Cum, cela ce ii toate

cumâna,Te-ai pironit prelemn
cu trupul?

Apoi

Bine este a ne mrturisi... Sfinte Dumnezeule

;

dup Tatl nostru Troparul: In Biserica slavei

tale stând.- Doamne miluete de 40 de ori.

Slav i acum Ceea ce eti mal cinstit». Intru
numele Domnului binecuvinteaz printe

.

Preotul

:

Cel ce este bine cuvântat
l-iris tos, Dumnezeul nostru,

totdeauna, acuma î pururea
i în vecii vecilor, Amin.

Apoi împrate ceresc, pre credinciosul.,,

i facem trei metanii mari, cu rugciunea
SfAutului Eîiew

:

Doamne î stpânul vieii mele, Dup acea-
sta, facem 12 închinciuni mici, zicând in tain
1» stocate inehi nâciune: Dumnezeule curtete-m pre mine pctosul. i sfârind închin -

cîunile, zicem iari rugciunea toat : Doamne
ai stpânu vieii mele.i o metanie mare.
Adogam i ceasul întâi, la care cetim învtu-
ra pentru credin a sfântului Teodor Studitul.
La ceasul întâi, Troparul: Dimineaa auzi glasul

meu, fârii cântare. Paii mei. i ; S S 3 umple
guramea -DupS fînte Dumnezeule.Troparul,
Degrab ne întâmpin pre noi, Doamne m’lue-
te, aL' 4U ori - rugciunea : Cela cc în toat
vremea : ''oimns mîiuete, do o ori, Slav î
acum. C tea ce eti m ^j[ cinstit... Intru nu-
mele Domnul ui bine cuvinteaz printe, i me-
taniile obinuita. Sfinte Damnezeule,D o a mne
miluete, de 12 ori. 11 ristoase lumina cca ade-

vrat, i OtpustuL

Apoi Litie în pridvor î
mori

ccteniile pentru

Intru aceeai Miercuri a brânzei, cetim ceasul

al 3-lea i al 6-lea, cu metanii i cu
Troparele postului.

La ceasuri, în clopot nu lovim.

La ceasul al easelea.

Troparul proorooiei, glasul al S-lea.

împrate sfinte, Atotputer-

nice, de care se înfricoeaz î
se cutremur toate, mântue-
te-ne pre noi; c poi ierta

pcatele ca un milostiv.

Slav, l acum; tot aceasta.

Apoi Prochimen, glasul al 6-lea.

Mântuete, Doamne, poporul tu...

Stih:

Ctre Tine, Doamne, voiu striga...

Din proorocia lui Ioil cetire

Cap. 2, 12.

cestea grete Domnul: Întoarcei-v
la mine din toat inima voastr, cu
post i cu plângere i cu tânguire, i

v rupei inimile voastre, iar nu hainele voa-
stre. i v întoarcei Ia Domnul Dumnezeul
vostru; c milostiv i Indurat este, îndelung
rbdtor i mult milostiv; i-I pare râu de
rutile oamenilor. Cine tie, doar se va
întoarce i se va ci, i va lsa dup sine
binecuvântare i aducere de jertfe î de dar
Domnului Dumnezeului vostru. Trâmbiai ou
trâmbi în Sion, sfinii postul, vestii vinde-
carea, adunai popor, sfinii adunare, alegei
preoi, adunai pruncii cari sug â. S las
mirele din aternutul su i mireasa din c-

8«S6C!

Mmm
m
mMmm
2*mmm
S*
%%m

m
m
mmm
'Mm
mm
Vj/,

m

mm

M
8*
&&m
m

mm
m



n
•Og ÎN SÂFTJJâNÂ- BRÂNZEI go* 73

niara a. Intre tinda i între altar vor plânge
JHS preoii, cari slujesc Domnului, i vor zice:
jB? lodurâ-te, Doamne, de poporul tu, i nu

da motenirea ta spre ocar, ca s o stpâ-
peaseâ pro dânsa pgânii? Ca s nu se zic

Sg m damuri: Unde este Dumnezeul lor? i i
s> fftcut Domnului mil de pmântul Su, i
sa îndurat de poporul Su. i a rspuns
Domnul, i a zis poporului su: Iat eu v

ifu voi u trimite vou grâu i vin l untdelemn.
i y vei stura de dânsei©, i nu v voiu

f“2
mai da pre voi spre ocar între neamuri i

fu pre .cela ce este despre miaznoapte U yoîu
&« dela^ voi, i-l vom alunga în pmânt

îra ap, i voiu pierde faa lui la marea cea
juv dintâi, i dogul lui in marea cea de apoi;

i se va Înla putrejunea lui, i se va ridica

fcx
putoarea lui

; c i-a slvit Domnul lucrurile
sale. Cureaz pmântui e, bucur-te i te ve-

jv Belete
;
c. a mrit Domnul ca s fac. In-

iAj draznip voi dobitoacele câmpului, c au în-

Tj, coiit câmpii pustiei, c pomul i-a dat rodul
juo s

_ • Y,l
a

$} smochinul i-au dat tria lor. i
• voi, un Sionului, bucurai-v i v veselii

v» intru Domnul, Dumnezeul vostru; c va da
jt»;

v
^
ua

.
«ucate intru dreptate, i va trimite vou

moaie timpurie i târzie, ca î mai înainte,

f?; vj, se vor umplea ariile de grâu, i se vor
SkF varsa teascurile de vin i de untdelemn. i

vo
|
u ^âsplri vou pentru anii cari i-au mân-

GG ca * lcustele, omizile î gândacii i plitnra:
fu puterea meu cea mare care am trimis-o asu-
f™ Pra

.

voastr. i mâncând vei mânca, i vg,

jug stura, i vei luda numele Domnului
' Dumnezeului vostru, care a fcut minuni cu

^ voi; i nu se va ruina poporul meu în veac

Prochimen, glasul al 7-lea.

Domnul va da trie poporului su.
Domnul va binecuvânta pre poporul su

cu pace,..

Stih:

jgjg
Aducei Domnului pre fii lui Dumnezeu...

jjtf
Apoi: Degrab s ne întâmpine îndurrileg tale. Sfinte DumnezeuIe-i celelalte obinuite

ale postului. Apoi rugciunea; dumnezeule
i Doamne ai puterilor... i cetim împreun

i Ceasul al 9-lea.

.Dup aceasta, Obetlnia i Fericirile, Iar
cântare. Slav. i acum: P omenqte-ne pre

f* noi, Doamne...i închinciuni trei: Ceata ce-
reasc,..i celelalte. î dup: Tatl nostru,

7Z c: ondacul hramului i al sfântului, Slav Cu
£2 tiuii odihnete, Hristoase,i acum: Ceea ce

eti folositoare cretinilor.! s oamne miluete...
de 40 ne ori. Slav i acum,. Ceea ce eti mai
cinstit,,, Trei metanii mari, i cele 12 închin

-

** eiuui.

^ Dup aceasta se începe Vecernia: Venii
s ne închinm....de trei ori:

mm
m

Psalmul 103-

;
:

inoeuvinteaz suflete al meu pre Domnul.

i celelalte.

MIERCURI SEARA
Ls D oamne strigat-am„. Punem stihlrile

dup obiceiu.

Slav, i acum; u Nsctoarei.

Prochimen, glasul al 5-lea

:

D umuezeule, întru numele Tu mântuote-m,
i întru puterea Ta m judec.

Stih

:

Dumnezeule, auzi rugciunea mea. ia în
urechi graîurife gurii mele.

Din proorocia Iui leii cetire.

_____ Cap, S,

ceRea. grâete Domnul : S se scoale
i s se suc toate neamurile ia valea

ts- r-î'-: lui Iosafat
;
c acolo voiu edea s jn»

dec toate neamurile dimprejur. Trimitei co-
saare, c a sosit culegerea de struguri; in-
trai ifleai, c este plin jgheabul ; se vars
tocitorii©, c s'nu înmulit rutile lor. Gla-
suri au rsunat în valea uciderii; C-â aproape
este ziua Domnului, îd valea judecii. Soa-
rele i Luna se vor întuneca, l stelele îi
vor ascunde lumina lor; i Domnul din Sion
va striga, i d;n Ierusalim îi va da glasul
su. i se va clti cerul i pmântul, i Dom-
nul nu se va îndura de poporul su, î va
Întri pre feciorii lui Israil, i vei cunoatec eu sunt_ Domnul, Dumnezeul vostru, cel
ce loeuesc in Sion, în muntele cel sfânt al
meu, l va fi Ierusalimul sfânt, i streinii nu
vor mai trece printr'insul. i va fi în ziua
aceea, pica-va diu muni dulceaa i din dea-
luri va curge lapte, i din toate izvoarele
Iudeii vor izvorî ape, i izvor din casa Dom-
nului va iei i va adâpa Valea Sitimuluf.
Egiptul spre pierdere va îi, i Idurnea un
câmp pustiu, penlru nedreptile fcute fe-
ciorilor ludei, cci au vrsat sânge drept in
pmântul lor. i ludeea in veci va avea lo-
cuitori, i Ierusalimul din neam in neam. i
voiu cerc înapoi sângele lor i nu-1 voiu cu-
rai; i Domnul va locui în Sion,

Prochimen, glasul al fi lan.

^ â ndjduiasc Israil spre Domnul de acum
i pân în veac.

m
Mm
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Stili; Doaouae, nu s’a înlat inima mea,
nici s’au înlat ochii mei...

Apoi: invrednicete-ne Doamne ia seara
aceasta...

LA ST1HOAVN

Samoglasnica zilei, ghsul al 3-1em

Rsrit-a primvara postu-

lui i floarea pocinii. Deci
s ne curim pre noi frailor

de toat spurcciunea, i d-
ttorului de lumin cântând
s-i zicem: Slav ie, tmule

iubitorule de oameni.

Rtîb: câh'© tine ani ridicat ochii mei...

i iari Samoglasnica:

Stih :
Miluote-nc pre noi Doamne...

A Mucenicilor.

Mucenicii Ti, Doamne, cu

credin întrindu-se, cu nde-
jdea adeverindu-se i cu dra-

gostea crucii Tale sufletete
unindu-se, au stricat tirania

vrjmaului, i dobândind cu-

nunile, cu cei fr de trup se

roag pentru sufletele noastre.

Slav, i acum ; a Nsctoarei. .

Ceeace eti mai întâi sfânt

55 curat, lauda cetelor cereti,

cântarea apostolilor, plinirea

ÎS proroocilor, Stpân primete

H rugciunile noastre.

jgjg Acum Blobozete ; dup Tatl nostru, Tropa
&S rul sfântului, Siav. i acum; a Nsctoarei.
£â Apoi Eetenîilc : Miluete-ne pre noi, Dumne-

zeule..-i trei metanii mari. Fie numele Dom-
nului, Bine voiu cuvânta pre Domnul, Cadc-ee
s te fericim; Apoliaul, ieirea iu Pridvor' i

Litie pentru cei mori, dup obiceiu.

CADE-SE A TI; C în Palestina, care este

în prile Ierusalimului, nu unt apucat de ki

Sfinii Prini s sc fac nici I.iturgiile obi-
nuit, nici Liturghia mai înainte sfinit, Mier-

curea i Vinerea, în sptmâna brânzîi; c
intru aceste dou zile cântm Aliluia, cu me-
tanii seara i dimineaa, precum s’a artat

mai sus.

\ iar dup Vecernie,

In aceste dou zile mâncm brânz i ou,
pfizind pravila celui între sfini printelui

nostru Niohifor, Patriarhul Constautînopol ei,
mrturisitorul.

S SE TIE DEASEMENEA C în Miercurea
brânzei, seara, cetim Pavecernîa mic i
cântm din Mineiu slujba sfântului ce se va

întâmpla Sâmbt la rând ; Canonul i
Stihirile Vecerniei.

PENTRU PRAZNICUL AFLRII
CINSTITULUI CAP AL SF. IOAN

ÎNAINTE MERGTORUL.

De se va întâmpla Luni sau Mari sau Joi

în sptmâna brânzei, s se caute tipicul la

sfâritul crii, la literal.

Iar de se va întâmpla Miercuri sau Vineri

In sptmâna brânzei, s& se caute la sfâritul

crii, la litera j.

Joi ta Utrenie

Dup întâia Stihologie, Sedelnele din Octoîh

ale Apostolilor

Dup a dou* Stihologie, SedeInc le Triod ul ui, «jt
glasul al 5-lea.

”
Podobîa : Pre Cuvântul cel împreun...

stzi încununeaz toi

apostolii postul cel de
patru-zeci de zile î mai

înainte curitor, i sfinesc

vremea postului cu puterea lui

Hristos Mântuitorului, vestind

maî ’nainte tuturor învierea

Lui i se roag Domnului, ca

s milueasc sufletele noastre.
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Slav, tot aceasta. i acum a Nsctoarei

Fecioar Preacurat, ceea
ce eti acopermânt celor ce
necurmat ndjduesc întru
tine, mântuete-i de tot felul

de ispite i de nevoi i de
primejdii cumplite, rugându-te
Fiului Tu împreun cu apos-
tolii Lui; i mântuete pre toi
cei ce te laud pre tine.

Apoi cetim Cuvântul sfântului Anastasie
îgumenul muntelui Sinai. i psalmul 50.

iar Canoanele cântm, precum este obiceiul,
din Geto iii i dîn Minclu, Tarla pesuele care
au trkâutare, lsm la o parte cutrile

din Octoih.

L
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Tricântarca lui losif.

Cutarea 4-a, glasul al 4*Ica} Irmos;

Auzit-a Proorocul..

uminat-au lumea cu raza
__ cunotinii de Dumnezeu
ucenicii Ti, Doamne, i rt-
cirea o au întunecat, risipind
întunerecul înelciunii

;
cu ru-

gciunile lor mântuete pre
cei ce Te laud pre tine.

Uile cele dinaintea pos-
tului, ce sunt încununate cu
bunele roduri ale nevoinelor,
primesc pre cei ce alearg cu
îrezvie. Deci s alergm îm-
preun toi credincioii de
grab, cu laude i cu cântri
de tain.

Pentru îndrzneala neînfrâ-
nrîi, primind haine de mu-
ritor, m'am îmbrcat în ele,

eu ticlosul
;
ci Tu, Fiul luîDum -

nezeu, îmbrac-m cu vest- f#
mântui luminat al naterii de M
a doua. H

ieaa mea s’a sfârit cu vi-

cleugurî i cu toat necuria, ||
ci scap la Tine, cel prea în-
durat; apuc înainte i m
mântuete, Hristoase, Dum- M
nezeule, cu buntatea Ta. a#

A Nsctoarei de Dumnezeu. 5Î#

Zmislit-ai în pântece, mai &£
pre sus de cuvânt, i ai ns- st
cut mai presus de fire, de M
Dumnezeu Nsctoare, pre m
Stpânul fpturii. Cruia ne- ^
încetat te roag, s ne mân-
tuiasc de toat mânia, pre jft

noi cei ce te fericim pre tine.
jjj
gtj»

Aii: Irmos, glasul al 2-Iea^

Venit-ai din Fecioar,

Risipind întunerecul neîn- g*
frânrii cu razele învturilor tî
voastre, apostoli ai luminat
cu înfrânarea pre toi cei p- H
ctoi i pre cei drepi, ca
nite prea ludai.

Ca nite mrgritare lumi-
noase, apostoli ai cuvântului,
toate marginile le-ai împodo-
bit cu postirea i ai înfru-
museat acum cu adevrat
spia cea de bun neam a su- gj
fleteîor noastre. H

Cuptorul poftelor cu rou
postului rcorindu-1, apostoli,
pre toi oamenii i-ai învat



£§ s-l aib ca o cetate nejefuit

Stf si locuin de sfinenie,

îi|

*8 Slav.

Greit-am mai mult de cât

H toi oamenii, eu ticlosul, i am
*g pctuitfrcin, ca Manasi

;

l ci f-mi, Doamne, mijlocire

H de pocin, mal Înainte de am topi moartea,
m
^ Si acum. ii Nsctoarei.

Pre tine liman de mântuire

jjg
î ztd nemicat, toi creclin-

j& cioii te tim, Stpân N-
ii catoare de Dumnezeu

;
c tu

m cu rugciunile tale, scapi din

H primejdii sufletele noastre,

^ Irmos

:

Venit-ai din Fecioar, nu
m »;m

J5

nmm jî

m
7 ?

m *

T

Cântarea S-a Irmos:

'Ibtile le-ai aezat.,,

ot pmântul s*a umplut
de lauda Ta, Doamne, c

H peste el a trecut dumne-

H zeeasca vestire a dumneze-
ii etilorTi ucenici; din adâncul

H necunotînii întorcându-1 la

*3 cunotin, ca s cânte : Bi-

i necuvântai lucrurile Domnii-

gg lui pre Domnul, $Î-L prea înl-
tai m veci*

Darul pocinei cel damne-
zeesc s'a artat, mântuire adu-

când celor ce petrec întru ne-

voinele i în luptele sudorilor

i ostenelelor ei. Pentru
aceasta alearg sufletul meu
ctre Stpânul tu, cerând s
iei iertare pcatelor tale celor

multe.

Curgerea postului celui dat

de Dumnezeu s’a deschis, Deci
s-l întâmpinm luminat, cej

ce avem trebuin de mil; c
înseteaz Induratul de mân-
tuirea noastr, i se întinde

sa dea iertare celor ce-L caut
cu osârdie i Ii slujesc cu

dragoste.

Suflete, oprete-i gura cu

postul i cu cuget de pace i
hrnete pre Domnul cu fa-

cerea de bine, adticându-I lui

bucatele buntilor, ca nite
jertfe bine mirositoare,i strig
neîncetat: Bine-cuvântai lu-

crurile Domnului pre Domnul.

A Nsctoarei de- Dumnezeu.

Sfânt Nsctoare de Dum-
nezeu, ceea ce stpâneti pre

toi, primind rugciunile robi-

lor ti, mântuete-m de in-

timerec i de focul cel nestins,

curind mulimea rutilor
mele cu mijlocirea ta, i cu

singur dtmmezeeasc rug-
ciunea ta.

MM
3*mmmmm
s*m
m

m
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Alt Irmos

:

i înlnooatu-s'au de n spurcatul..,

Pre voi, apostoli, dându-va
:

Hristos ca o lumin în toate
marginile lumii, v’a zîs: Mer-
gând^ între neamuri, învai
ca s M tie pre mine, c
fiind cu trup m'am hrnit cu
postul, i clcând toat pute-
rea vrjmaului, am artat
oamenilor calea cea dreapt.

Artat-ai, Hristoase, postul
spre iertarea oamenilor, i
spre lepdarea poftelor; c
printr’însul apostolii Tî bine
i-au plcut, i lumintori lu-

minai pre pmânt s’au artat;
propoveduind pre Domnul în

trei fee i întru o fiin tu-
turor celor ce-L laud.

Trimii ai fost de înv-
torul Hristos, o ! ucenicilor,

propoveduitori neamurilor, ca
s le luminai cugetele cu
dumnezeetile învturi,s se
opreasc de pofte i de bu-
cate, s iubeasc înfrânarea,

î s-L cunoasc pre dânsul,
Domn i Ziditor lumii i f-
ctor de bine tuturor.

Binecuvântm pre Tatl...

Precum Caîn ucigaul oare-
când, aa i eu, nu âm adus
jertfa sufletului meu fr pri-

hana, Hristoase, fiind biruit de
cuget necurat; ci num urî pre
mine cel ce viu cu post ctre

tine, prea bunule Mântuitorul
meu. Caut spre darurile care
cu dragostele aduc ie Dum-
nezeul meu, în vremea pos-
tului

i acum, a Nsctoarei de Dumnezei],

F ericit $
7a fcut pântecele

Maicii lui Dumnezeu, de vreme
ce a pdmit pre Cuvântul, ca-
rele vS

7a amestecat cu chipul
omenesc dupre ipota, prin
grosimea trupului ce a luat

dintr’însa; i s’a artat cetate
lui Dumnezeu, întru care a
binevoit a locui Cel prea înalt
a Domnul Dumnezeu. Pentru
aceasta strigm ie : Bucur-te,
cea plin de dar, Curat Ns-
ctoare de Dumnezeu.

Irmos :

Sa ludm, bine sâ cuvântm...

I nfricoatu-s’a de nespurea-
»tul trup, cel întru o podoab
„cu sufletul al tinerilor celor
„cu bun credin, i s

J

a de-
prtat focul cel neostenitor,
„ce se hrnise cu multa ma-
terie; i vpaia cea pururea
„vie potolîndu-se, cântare ve-
ntiltoare se cânt : Pre Dom-
enii toate lucrurile Iaudai- L,
„i-L prea înlai întru toi
„vecii

J

i

i se cânt; Ceea ce eli mal 1 1otit... i

Cântarea 9-a Irmos;
j

C mi- a îeut mie mrire... \

entruc v’a trimis ca pre
j

nite luminitorî neînel-
j

p
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i" CV

ff tori în lume, ca s ne scoa-

tei din adâncul pcatelor, lu-
dm cu bucurie pre Cel ce v’a

întrit pre voi, ca pre nite
apostoli ai Sat.

pentru c v
fa trimis Hristos

pre voi înelepilor, ca nite
sare în lumea cea de demult
neîneîeapt, ca s o înelep-

i ii spre cunotina Lui, 11 lu-
dm cu credin.

pentruc mulimea greeli-

|
lor celor cumplite nTa cuprins,

cu lacrmi cad înaintea Ta,

Hristoase, cerând s-mi dai

loc de iertare în vremea pos-

tului,

gs pentruc sunt legat cu lân-

ii uri nedeslegate ale poftelor

JJj
mele, suspin i strig ctre Tine,

H Mântuitorule*. Slobozete-m

H i pre mine, ca s laud cu

SI bucurie milostivirea Ta.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Fiind c te-a artat Dumne-
zeu pre tine, Fecioar Curat,
ajuttoare neamului omenesc,
nu lipsi rugându-L cu deadîn-

sul pentru noi credincioii.

Alt Irmos:

Ceea ce ai încput în pântece..,

postul a artat ceata apos-
tolilor în toata lumea, str-
lucind cu raza Ta cea dîntine-
zeeasc i luminând neamu-
rile.

Ceata Ucenicilor Ti, Iisuse,

iubitorule de oameni, a în-

vat neamurile pgânilor sa

strâng bogia postului.

Glsuirea cea de douspre-
zece strune, adic adunarea
apostolilorTi, druete oame-
nilor bogia înfrânrii i iz-

vorul mântuirii.

slava. H
Cu glasul curvarului strig M

ctre Ttine, Doamne, Printe m
îndurate

!
greit-am, mântue-

te-m
;
s nu m despari de

slava Ta.

t acum, a Nsctoarei. m
Ceea ce ai purtat în pânte-

cele tu pre Dumnezeu, ca pre
|Jf

un om, î vieaa lumii ai is-

vorît; pre tine te ludm, prea
sfânt Fecioar.

Irmos;

ceea ce ai încput în pân-

tece pre Dumnezeu cel ne-

„încput, î ai nscut bucuria

„lumii, pre tine te ludm
„prea sfânt Fecioar".

Svetealua glasului.

LA STTHOAVN

Samoglasnica zilei, glasul el 3-lea. ,

Strlucit-a buna podoab a
înfrânrii, care gonete negura
cea drceasc; sosît-a cinstea

postului, aducând tmduirea
patimilor sufleteti. Cu aceasta

oarecând Daniil si tinerii cei
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din Vavilion întrarmându-se,
acela a înfrânat gura leilor,

iar acetia au stins vpaia
cuptorului. Cu cari împreun
mântuete-ne i pre noi prin

. __ acelai post, Hristoase, Dum-
H nezeule, ca un iubitor de oa-

u meni *

s stih :

umplutu-ne-am dimineaa de mila ta,..

Tot Stihira aceasta.

Stih
;

i s fie lumina Domnului...

A mucenicilor.

Ca nite lumintori în lume
strlucii î dup moarte, sfin-

ilor, cu nevoin bun nevo-
indu-vâ; deci având îndrs-
neal, rugai pre Hristos, s
milueasc sufletele noastre.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

Ceea ce eti între femei
sfânt, Nsctoare de Dumne-
zeu, Maic care nu tii de
nunt, roag pre împratul l
Dumnezeul, pre carele L-ai
nscut, s ne mântuiasc pre
noi, ca un iubitor de oameni.

Apoi : B^110 este a no mrturisi Domnului...
Apoi :

tiute Dumnezeule : Dup Tatl Nostru,
Troparul

;
Slav, Si acuui a Nsctoarei de

Dumnezeu, ceasul JL, dup obiceiti

i Otpustul.

JOI SEARA

începem slujba cu metanii, i celelalte toate,
precum am artat l mai înainte, in Martin

brânzei.

La Doamne strigat-am.
- Stilurile dup obiceiu.

Slav, i acum; a Nsctoarei de Dumnezeu.

Lumin lin,.. Prochimenul zilei.

LA STXHOAVN
Samoglasnica zilei, glasul al 2-lea,

Crucea Domnului este în-
frânarea a toat desftarea,
i lege de postire celor ce se
închin ei fr încetare. C ceî
ce privesc neîncetat la Cel ce
s*a pironit pre dânsa, îi rs-
tignesc trupul împreun cu
patimile i cu poftele. Dintru
cari s ne sârguim s ne fa-
cem i^ noi curai prin post;
s ne împrtim cu Cela ce
s’a împrtit nou cu iubirea
de oameni prin patimi i dintru
a Sa neptimîre a împrit
firii noastre, Cela ce are mare
mil.

Stih:

C titre tine am ridicat ochii mei...

i iar aceasta

:

Stih: Miluc$te-ne pro noi, Doamne...

A Mucenicilor.

Mucenicii cei ce n’au poftit
desftarea pmânteasc, ce-
retilor bunti s’au învred-
nicit i s'au fcut împreun
ceteni cu îngerii. Doamne,
cu rugciunile lor miluete-ne
i ne mântuete pre noi.

Slav, i acum; a Crucii-Nsoâtoarei.

Podobie : Când de pre lemn...

Pre strugurul cel prea copt,
pe care nelucrat l-ai purtat
în pântece, Curat, dac 1-aî
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vzut spânzurat pre lemn,
plângând te-ai tânguit i ai

strigat: Fiule, pentru mine,
ceea ce Te-am nscut, pic
dulcea, fctorule de bine,

prin care s se eufleasc
toat beia patimilor, cu dam-
nezeeti le mângâeri, ca un
milostiv.

\cum sLobozete pre robul tu...

Troparul: Nsctoare de Dumnezeu... ^ ee]e ,

lalto, tcând metaniile cele mai î. ApoiA polisul.

Cetim Pavecernift cea mare eu metanii, pre-
cum e'a artat Mari.

In Vinerea Brânzei

LA UTRENIE

Dup cei G Psalmi, cântm ; Atfiuia, pe glasul
OctDibui ui i TreimicIIe gasuluf;

Dup întâia Stiholagie, eziiiidele crucii, din

bctoib.

Dup a doua St'bologie. frezândele Triodu lui.

Glasul al 7-lea.

Hnaî cornul bisericilor, cin-

|J| stit cruce, surp trufia

ereticilor cu puterea ta i ve-

selete cetele ortodocilor; în-

vredniceteme s ajungem i
noi toi ia înlarea ta i s
ne închinm ie, aternutului
picioarelor lui Hristos, c întru

tine ne ludm, lemn binecu-
vântat.

Slav
>
tot acoasta,

I acum, a Crucil-Nsctoarei,

Ca ceea ce ai indurare spre

smerenia noastr i vezi pre
cei de pre pmânt, milostive-

te-te spre poporul cel ce este

în primejdii,binecuvântat N-
sctoare de Dumnezeu

,
petreci

neîncetat rugându-te ca s nu
pierim ru. Roag, ca o Prea-
curat, pre Dumnezeu cel lesne

ierttor, s mântuiasc sufle-

tele noastre, prea sfânt Fe-
cioar.

Apoi cetim cuvântul marelui Vasil ie. despre
post, al cruia început este

:

Trâmbiai cu trâmbia la lun nou.

Psalmul 50,

Canoanele se pun; din Gctoili, din Mineiu,
i ale Triodului, iar la Cântrile cari au în-
cântare, lsm acele Cântri ale Orioiliului
i ale Mineiu lui, i urmm du pre cum s'a

artat in Miercurea aceasta.

CANONUL TRIODULUI

Facerea lui losil-

Cântarea l-a, glasul al 8-lea. Irmos;

Apa trecâud-o..-

T remea cea dumnezeeascv
a postului a strlucit tu-

turor lumina cunotinii, risi-

pind întunerecul
3

pcatelor.
S-l primim dar cu inima
umilit.

lat, frumuseea pocinii
preface sufletele cu venirea
postului. S intrm mir’însul

cu trezvie noî, credincioii, ca
s lum dezlegare pcatelor.

Slav.

Domnii, Stpânii i Heruvi-
mii î toate Puterile, rugai-
v, ca s svârim noi cu po-

m
m
mm
mmMm
m
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35 cina vremea postului, i cu

J|
toat curia*

^ î acum, a Nsctoarei,

H Sfânt Fecioar, ceea ce

|H
singur eti sprijin credindo-

||
ilor, d-ne rugciunea ta aju-

t ttoare în* vremea postului,
Sg tuturor celor ce te tim pre

tine, Curat Nsctoare de
#* Dumnezeu*

Cântarea 3-a, Irmos

:

‘Doamne, cela ce ai fcut cele, .

S fugim cu primirea pos-
tului de patimile cele pier-

ztoare de suflet, i s artm
roduri de umilin, cei ce
mai'nainte am mâniat cu p-
catele pre Dumnezeul cel în-

durat

w
Toi s poftim cu osârdie,

s ne aprindem acum cande-
lele cu untuldelemn al faptelor
bune, ca s intrm cu fecioa-
rele cele înelepte în luminata
cmar, bucurându-ne.

Slavâ.

Gritorilor de Dumnezeu
profei, cuvioilor mucenici i
dumnezeetilor ucenici âi

Mântui torului, rugai-L pre
dânsul s începem bine i s
sfârim cu plcere vremea

,

postului, rugmu-v.

i acum, a Nsctoarei.

Ca pre o pricin a tuturor
j

buntilor, pre tine, Stpân,

;

toi cu deadinsul te rugm, ca H
;

s vii împreun cu noi în lupta H
I

postului i prin mijlocirea ta
i s ne drueti i sfâritul lui H
: mântuitor. * g*

Irmos
; ][j|

D oamne, cela ce ai fcut IU
„cele de deasupra crugului ce-
„resc, i al Bisericii zidito-

„rule, Tu pre mine m înt-
rete întru dragosteaTa: c
„Tuleti marginea doririlor i
„întrirea credincioilor,
„umile iubitorule de oamenii

Dup s 3-a Cântare, ezânda Mineîului ; Slav,
acum, a Crudi-Nsc loarei.

Cântarea 4-a, Irmos

:

Auzit-am Doamne taina...

I
n ce chip se ivesc zorile, aa
i darul postului acum ne

pune înainte vremea pocinîi,
risipind întunerecul pcatelor.

S hrnim pre sraci, ca s
lum mil în loc de mil; i
cu apa cea dumnezeeasc a
postului s ne splm întin-
ciunile sufleteti.

Slav.

^Ceretilor îngeri, rugai pre
dttorul de bine s primeasc
nevrednica noastr pocin,
cu nemsuratele îndurri.

l acum, a Nsctoarei.

Curat, curitoarea celor
ce greesc, sfânt Stpân, cu
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mijlocirea ta rupe zapisul p-
catelor mele.

Cântarea 5-a, Irmos :

P entru ce m'aî lepdat de la

faa ta, Cela ce eti lu-

a
"“ „min neapus, i m’a acoperit

„întunerecul cel strein pre

„mine, ticlosul? Ci m în-

H „toarce i la lumina poruncilor

m „Tale îndrepteaz cile mele,™
„rogu-m^.

Intru aceast zî fcând în-

ceput curirii vieii, s ne

gtim cu bucurie credincioi-

lor spre nevoin; aducând
ostenelele trupului i ^bun
rodirea sufletului Stpânului

tuturor.

Pre Moisi postul l-a artat

prta minunatei vederi de

Dumnezeu. Acestuia dar su-

flete al meu urmând, primete
postul, puind Intru tine dum-
nezeeti suiri, ca s vezi lu-

mina lui Dumnezeu.

M Cu rugciunile sfinilor apo-

stoli i cu ale sfinilor muce-

^ nici, învredmcete-ne pre noi,

fg lisuse îndurate, s trecem vre-

mea postului cu pocin i
ÎS cu toat prsirea de pcate,

H rugmu-ne.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Vrând sa intrm prin ua
H postului, te rugm pre tine, ua

lui Dumnezeu Stpân, s

*8M

intri împreun cu robii ti i
s ne leti cu adevrat gân-

durile i cugetele, cas facem p
voile cele mântuitoare. M

Apoi Trîcntarea Iui Iosil.

Cântarea 5-a, Glasul al 6-lea, Irmos :

Cu dumnezeca&c lumina Ta.„

P îronindu-i mâinile pre cru- g#
ce, împungându-te cu su-

lia în coast, iubitorule de
g|

oameni, ai rupt zapisul lui

Adam cel czut. Pentru acea-

sta dttorule de viea, cu

laude Te slvim.

Puindu-mi asupra cu vicle-

ug arpele cel viclean pa-

timi sufleteti, nTa alungat din

raiu; iar Tu, Mântuitorule, pi-

ronindu-i palmele pe cruce,

m’ai tras la înlimea nestri-

cciunii,

Dumnezeeasca vreme a po-

stului, care curete suflete-

tile patimi lspal ranele cele

trupeti, a sosit acum credin-

cioilor. S alergm dar cu

toii,i cu dragostes o primim.

Vremea cea bun s’a artat,

care îmbrac toat faa cu

dumnezeeasca veselia sufletu-

lui; deci venii s o primim

bucuroi, cu post î cu rug-
ciuni mai înainte curindu-ne.

Post, lacrimi, rugciuni i
deprinderi smerite s aducem
celui ce s’a smerit pentru noî,
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ca în ziua postiriî s ne dea

H iertare de cele ce am greit

jj|| A Nsctoarei de Dumnezeu.

Cu strlucirile tale cele lu-

minoase, Stpâna lumii cea
bun, gonete întunerecul su-

fletului meu î noaptea pca-
tului meu, ca s-i cânt cu
dragoste i s te fericesc.

Alt (rinos, glasul al 8-lea:

pentru ce m'ai lepdat..

CruciiTale mînchin,Doam-
ne iubîtorule de oameni, prin

carem’am izbvitî laud mân-
tuitoareleî dumnezeetile pa-
timi, Stpâne, prin care am
scpat din patimile mele cele

cu durere, Cuvinte, mutându-m la vîeaa ce nevtmtoare.

Ndjduindu-ne în Cruce, le-

pdm dela noi înelciunea
protivnicilor, i întru dânsa
credincioii întrindu-he, cu-

noscui ne-am fcut lui Dum-
nezeu, i ca nite miei alei
de curând nscui, am but
laptele cel neîneltor.

Slav, a Treime]

.

Pre Tatl i pre Cuvântul i
pre Sfântul Duh, toi slvim,
întru o fiin; cunotin lumi-

nat puind, închinciunea de
obte i desprirea dupre fee,
fr amestecare i fr schim-

, bare.

Si acum, a Nsctoarei.

Ndejdea marginilor lumii

i bucuria robilor ti tu eti,

Fecioar curat. Pzete, Prea-
curat, pre cei ce cinstesc

chipul tu cu dragoste, i cu
rugciunile tale pre noi pre
toi ne mântuete de cel strein,

ca o prea milostiv.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Calea Ta cea dreapt, în-

drepteaz-o, Doamne, tuturor
robilor ti, celor ce cinstesc cu
dragoste nevoina postului, i
pre noi ne întrete cn îndem-
nurile cele mai spre bine, în-

vrednicindu-neîmpriei Tale
celei sfinte.

Irmosul :

pentru ce m’ai lepdat de la fata ta...

Cântarea 6-a
f
Irmos :

Ourete-m, Mântuitorule,-.

Postindu-se Rscumprto-
rul, ne-a hotrît nou aceast
vreme curitoare de spurc-
ciunile sufleteti. Deci s ne
apropiem credincioii cu inim
fierbinte, ca s lum iertare.

Hristoase, cela ce ai primit

suspinul vameului i ai pri-

mit plângerea pctoasei, cea
din suflet, primete ca un iu-

bitor de oameni i rugciunile
noastre, druîndu-ne iertare.

Slav,

Cu rugciunile propoveduî-
torilor i ale proorocilor, ale

M
m
m

mMm

m
m
M
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mucenicilor i ale apostolilor

ti; ale cuvioilor, ale arhie-

reilor i ale tuturor drepilor

ti, trimite Hrîstoase suflete-

lor noastre iertare de pcate.

i acum, & Nsctoarei.

Ceea ce singur ai întrii ne-

putina fiinii omeneti cu dum-
nezeiasc

1

naterea ta, prea

Curat, arat-te ajuttoare mie
celui ce intru în dumneze-
easc curgerea postului.

Irmos î

Curete-m, Mântuitorule,

„c multe sunt frdelegile
„mele, i dintru adâncul ru-

S „tilor m scoate, rogu-m,
„cci ctre Tine am strigat^ i

" „m’aî auzit, Dumnezeul mân-
tuirii mele“.

Dup Cântarea a 6-a, Condacul sfântului ;
Iar

daca du are sfântul condac, zicem A muce-

nicilor dela glasul de rând.

Cântarea 7-a, irmos:

Coconii evreeti în cuptor,,-

||
¥ uminându-se Ilie odinioarIL cu postul, o suflete! s*a

|| Înlat în cru de foc* Ace-
stuia asemnându-te, omoar
nestâmprrile cu înfrânarea.

Iat vremea postirii îi arat
lumina mântuirii ; nu te lenevi,

^
o suflete ai meu! vzând c

S§ Dumnezeu rabd îndelung; ci

H strig cu deadinsul: Prea bu-
nule, miIueste-m.

SlavA,

Postul întrind pre tineri,

i-a pzit focul neari. Ci cu ru-

gciunile lor, lisuse, izbvete-

m de focul cel venic, cu

mult milostivirea Ta.

i acum, a Nsctoarei-

Ceea ce eti singur ajut-

toarea oamenilor, fii nou, ro-
j

bilor ti, ajuttoare în vremea ;

postirii
;
ca întru pocin spre

plcerea ta fcând, s lum
împria cerurilor.

Cântarea 8-a, Irmos

:

D e apte ori cuptorul, mun-
citorul Haldeilor l-a ars

„nebunete cinstitorilor de
„Dumnezeu* Iar vzând u-i pe
„acetia cu putere mai bun
„mântuii, Fctorului i Izb-
vitorului au strigat: Tineri

„binecuvântai, preoi ludai,
„popoare prea Înlai-L întru

„toi vecii

Cuptorul pocinii s-l aprin-

dem cu osârdie, i întriînsul

s ardem toate desftrile tru-

pului i s ne rugm celui bo-

gat întru mil, s nu lum is-

pita focului celui ce va s fie,

strigând:Preoi bîne-L cuvân-
tai, popoarelor prea Înlai-L
Întru toi vecii,

Vremea postului ce vine ne

va fi nou îndemn a prsi
tot pcatul. Ci s nu ne plecm
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*s în jos, nici cu lene s alergm,

£!
ca în scurte i în puine zile

M s splam spurcciunile cele
de muli ani ; cu umilina inimii,

*| pre unul Dumnezeul nostru

îl ludând întru toi vecii*
**

|g
Cetele îngerilor, adunarea

î! mucenicilor, sfântul sobor al

jj|
dumnezeetilor apostoli, muî-

SS imea curioilor, a arhiereilor

ffj
i a proorocilor, pre Tine Te

gg
roag Bunule, prea îndurate,
d pocin adevrat robilor

H Ti în vremea postului ce a

îl intrat acum.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Nsctoare de Dumnezeu
m Preacurat, la tine scpm,
H miluete-ne pre noi cu rug-
*3 ciunea ta cea bun i f în-

H durat nou, tuturor, pre Fiul

*g tu i Domnul, în vremea po-

li stului ce vine acum; spre mân-

ii
tuirea credincioilor, celor ce

*3 te laud pre tine întru toi vecii.
5*3

H Tricâutarea, glasul al 6-lea, Irmos :

j# Pentru legile printeti.,.

U Nepzind motenirea prin-

i teasc, ne-am robit legii pca-

Jg
ului

;
dar întînzându-i pal-

*3m

(3

mele tale pre dumnezeeasca
cruce, slobozire tuturor ai d-

,

ruit printr’însa; pre care cu

| credin o aducem ie în zilele

j3 cele sfinte. Miluete-ne, îndu-

I rate, pre noi cei ce Te prea

|
înlm întru toi vecii.

8*m
8*Cela ce cu cruceaTa ai stri-

cat desprirea i prete!e cel g#
din mijloc al vrajbei, înnotnd p
în marginile lumii pace bogat; gj
d-ne, Hristoase, s trecem M
postul ce vine cu pace

;
noi H

cei ceTe ludm pe tine, Dom- gjJ * îW
nul, neîncetat i te prea înl- mMm întru toi vecii

Astzi darul postului raze p
de soare revars tuturor, cu-
rind mai întâi întunerecuî ||
cel din pcat. Deci cei cuprini
de multe feluri de patimi, cu H
bucurie apropiindu-ne, s prî- M
mim darul cu dragoste, stri- M
gând: Pre Domnul laudai-L
i-L preaînlai întru toi vecii.

Cu amrciune culegând cei M
întâi zidit, în ratfu, odinioar p
mâncarea cea fr socoteal, t|
s’a lepdat, i osândindu-se
s'a alungat din desftare. Dar
pironindu-TeTu, Hristoase, cu M
piroane pre lemn, ai pironit H
înscrisul cel viclean al pcatu- g
lui aceluia. Pentru aceea l- H
udm milostivireaTa ceamult
întru toi vecii.

Legea postului lepdând, |Jne-am alunecatîn groapa pca- M
tului. Deci trebuia s fîe postul M
de acum, ca svârindu-1 noi, Sî
îndurate, s ne trimii nou M
dar din cer i pace bogat, §
celor ce strig: Pre Domnul H
ludai-L i-L preaînlai întru
toi vecii.
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A Nsctoarei do Dumnezeu.

Prea sfânta Fecioar ceea

ce eti celor czui îndreptare,

H pctoilor mijlocitoare, strei-

na niîor odihn, celor întristai

H mângâere, risipete, Preacu-

H rat, întristarea sufletului meu
H i te roags mi se dea mân-

ii gâere de sus de la Dumnezeu,
SS mie celui ce-î cânt cu osârdie

H i te laud întru toi vecii,

ij-g Alt Irmos ;

fag JigOTii i cerurile...

|| Vzându-Te firea zidirilor

H îndurate pironit pe cruce cu

iî trupul, s’a mutat lumina zilei

H întru întunerec, pmântul s’a

cltit si toate s’au cutremuratM
H Pe înlimea crucii împre-

U un ai înlat firea omeneasc,
m i din dumnezeeascaTa coast

H bogie de mântuire ai izvorît,

m Mântuitorule, celor ce se în-

H chin cu credin prea curate-

le lor Tale patimi,

Binecuvântm pre Tatl,..

15 Un Dumnezeu este treimea
M nemutându-se Tatl în îposta-

15 sul Fiului, nici Fiul schimbân-

H du-se în purcedere; ci osebite

22 i dimpreun pre câte trele,

H o lumin, un Dumnezeu stâ-

na vesc în veci,
jk»

!'.v-

iii
i acum, a Nsctoarei

gg Spune cum ai nscut pre
m Cel ce a strlucit din Tatl

fr de ani, pre Cel împreun
cu Duhul sfânt ludat? Intr’alt i

chip nu, ci numai precum tie

singur Cel ce bine a voit a se

nate dintru tine, în veci,
*

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie-

Primind pocina noastr,

ca cela ce eti bun din fire, izb-
vete-ne, Doamne, de cursele

vrjmaului, ca prin credin i
cu dragoste s ludm acum
sfânt stpânirea ta.

S ludm bine s cuvântm...

Irmos

:

îngerii i cerurile, pre Cel

„ce ade pre scaunul slavei

„i câ un Dumnezeu este l-

„udat neîncetat, bine-L cuvân-

tai, fudai-L i-L prea înl-

ai întru toi vecii.

i se cânt: C 0I?B c0 e«li Kai cinstitS '

Cântarea 9 â, Irmos

:

S
pimântatu-s’a de aceasta

cerul i marginile pmân-
tiului s’au minunat; c Dum-
nezeu s’a artat oamenilor

„trupete, i pântecele tu s’a

„fcut mat desftat de cât ce-

curile. Pentru aceasta, Nsc-
toare de Dumnezeu, încep-
„toriile îngereti i omeneti
„pre tine te mresc".

I at vremea cea lumintoare
a venit, ziua cea sfânt a str-

lucit. Fugi de întunecatele tale

patimi, o suflete
!
i primete
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jfK
razele care te povuesc la

H lumin, bea umilina ca nite
vin, veselete-te i urte be-

li ia desftrilor»

C u adevrat foarte bun
II este vremea postului, care o

H ai dat, Hristoase, tuturor cre-

i dincioilor spre biruina pca-

JJ
telor, spre iertarea cea de

Ut? mântuire i spre primirea da-

H rurilor; intru care Te rugm,
S Mântuitorule, f-ne prtai pre

H toi buntilor Tale.
Uf Vars spre noi, îndurate,

H milele Tale cele bogate, dupre

jg
obiceiu, d-ne lacrimi curi-

i toare de spurcciuni i gân-

jg
duri a Te iubi pre Tine, cre-

îl dint i dragoste curat, po-

li
cin din destul i apropiere
desvârit ctre Tine, unulem
Cel mult îndurat

*3
** Dumnezeeasca mulime a

H tuturor, îngeri i cete prea
wj ludate ale sfinilor, rugai-v
H acum cu deadmsul Celui bun,

H s ne întreasc pre noi, s a-

1 lergm fr împiedecare acea-

*| st dumnezeeasc cltorie a
îi postului, i purttori de bî-

ruin s ne fac.
*3

A Nsctoarei de Dumaezeu,

mmm
durilor cele nemsurate, i
îngreuiai cu sarcini de pcate

||
cu anevoie a se purta. Ca du- m
pre datorie s te slvim, ca pre
o'' Nsctoare de Dumnezeu. Mm

Tricântarea. alt Irmos; ^
N u se pricepe ioaiii limba., ^

N u se pricepe nici o fire a lî

oamenilor i a îngerilor s
mulumeasc milostivirii tale,

Fctorule de bine; cci cu jff

trupul de voie pentru noi ai
|j|

srcit i pre lemn pentru H
noiTe-ai rstignit, blestem f- ||
cându-te cas ridici blestemul
cel dintâi al omenirii. M
L umînata zi a postirii a so- m

sit, vino s o întâmpinm, su-
flete al meu, cu fa luminat, M
cerând dela Stpânul s ne
trimit nou de sus dar î s

gj£
aflm îndreptare de multe gre-
eii; ca s nune ispitim acolo M
întru înfricoata gheen, if

Sosit-a acum sfânta intrare
||

a pocinii, luminând sufletele ^
tuturor celor inui întru în- M
tunerecul pcatelor. Pentru S?
aceasta, suflete al meu, abtân- ^
du-te de la întunecarea saiu-
Iui poftelor, sârguete-te a afla m
acolo desftarea cea venic,

m Iubitoare de bine Fecioar,

^ ceea ce ai nscut pre Mântuito-
Pe lemn Întinzându-i de H

voie mâinile, toate cele depr-
tate le-ai adunat, dttorule M
de via, i cu sulia în coast M
Împungându-Te, îndelungrb- M

kx rul cel bun, îmbuntete-ne
H Stpân pre noi cei plini de
ÎP rutile patimilor i ale gân-
hX
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dtorule, ai îndreptat rutatea
ce a rsrit dîn coast. Pentru
aceasta mulumind, ludm
indurarea Ta.

Venind acum purttorul de
lumin post, ne chiam la

mas denevoin. Pentru acea-
sta i noi credincioii cu toii

s primim cu trezvie cinstitul

lui pahar, cel de lacrimi cu-
riter, ca s nu ne ispitim

acolo cu lacrmile cele fr
tmduire.

A Nsctoarei rle Dumnezeu.

Ceea ce eti sprijinitoarea
tuturor celor ce ndjduesc
întru tine i folositoare ne-
adormit celor din nevoi, Ns-
ctoare de Dumnezeu, sca-
p-ne pre noi de gheena cea
venic i de amarele munci
care ne ateapt; ca dupre
datoriesludm mririle tale.

Alt Irmos:

Strein lucru este muicilor.

,

R anelor Tale ne închinm,
dttorule de via, prin care
ne-am mântuit din pcatul pa-
timilor; c prin cinstit crucea
Ta,ne-am cunoscut pecetluii
spre mântuirea i aprarea,
despretoat cursavrjmaului.

Lumineaz cu strlucirea
crucii tale, cela ceTe-ai rs-
tignit de bun voie pentru
mântuirea tuturor, sufletele

care laud patimile Tale, întru

tot îndurate
;

îndrepteaz-le
i le povuete pre crarea
vieii.

Am greit clcând poruncile
Tale i de la începerea dum-
nezeetii Taîecrri

, Mântuito-
rule, departe ne-am abtut cu
neîngrtjire, iubltorule de oa-
meni ; ci îndurate, chiam din

înelciune sufletele noastre.

Slav.

Laud, cinste i slav Trei-
me! se cuvine, ca unei dum-
nezeire i unei împrii ne-
amestecat, netiat

;
unei

Dumnezeirt închinându-ne, c
netiat este cu firea, i ne-
încetat se slvete.

Si acum, a Nsctoarei.

M ilostivete-Te Intru tot în-

durate împrate ai slavei, pen-
tru rugciunile prea cinstitei

Tale Maice, când vet veni s
judeci pre robii Ti, ca un mi-
lostiv; c întru Tine toi am
crezut, i pre Tine Dumnezeu
Te tim.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Postul cel purttor de lu-

min acum sosind, urmeaz
a se primi masa nevoinelor
cea pus înainte. Pentru acea-
sta dar cu tresvire i cu cur-
itoare lacrimi, credincioii s
primim acest pahar, ca s ne

m
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Luminând:», TreimJca glasului, de trei ori,
i celelalte,

mm
*3 ispitim acolo cu lacrimile cele

H nesecate*

ijjjf Irmosul

:

H Strein lucru este maicilor
„fecioria, strein este i fe-

||
„doare lor naterea de fii; iar

fcg „întru tineNsctoare de Dutn-

H „nezeu, amândou s
?au rn-

gi
„duit Pentru aceasta toate
„seminiile pmântului, pre

H „tine neîncetat te slvim".

*3 LA SÎTHOAVW
Cântm Samoglaenica zilei, glasul al 6-1 ea.

H MaFnainte de crucea cea

g|
mântuitoare, pcatul împr-

ii ind, pgântatea stpânind, se

|H
fericea desftarea cea trupea-

Is sc a oamenilor i poftele cele
trupeti puini le defimau;

II
iar de când s’a petrecut taina

15 crucii i s'a stins tirania dr-
ceac, cu cunotina de Dum-

#8 nezeu, buntatea cerurilor pe-

fjf
trece pe pmânt^Pentru acea-

g|
sta postul se cinstete, înfrâ-

H narea strlucete, rugciunea

H se svârete, i mrturie este

15 vremea aceasta, care ni s'a

H dat dela Hristos, Dumnezeu,
M cel ce s

?

a rstignit, spre mân-
ii tuirea sufletelor noastre.

Stih: Umplutu-nc-am dimineaa de mila ta.

i repetim tot aceasta,

Stih: si fie lumina Domnului..,

i a Mucenicilor,

Doamne, întru pomenirea

«og Im sptmâna brânzei §» sg

|
sfinilor Ti toat zidi rea prz-
nuete: cerurile se veselesc cu

|

îngerii i pmântul se bucur
|

cu oamenii. Pentru rugciunile
i

lor miluete-ne pre noi.

Slav, i acum ; a Crucii.

Preacurata, dac Te-a vzut
pre cruce rstignit, plângând

! a strigat ca o maic : Fiul meu
i Dumnezeul meu, prea dul-
cele meu Fiu, cum rabzi pa-
tim de ocar?
Apoi: Rin o e£te a ne mrturisi Domnului

Sfinte Dumnezeute

Dup Tatl nostru

Troparul . in Biserica slavei talc stând,..

Doamne miluete de iu ori

Preotul

:

Cel ce este bine cuvântat,
Hristos, Dumnezeul nostru,
totdeauna, acum i pururea
i în vecii vecilor, Amin.

împrate ceresc...
5i îaeem 3 raetaBii

eu rugciunea cuviosului printelui nostru
Efrem irul

:

Doamne i Stpânul vieii mele.

Apoi celelalte Închinciuni,

Dup care, Ceasul întâi dup obiceiu, i dup ;

metaniile cele obinuite, cetim Învtura i

cuviosului printelui nostru. Teodor Stucîitul *
j

apoi Apolisul. ’
i

I

Intru aceiai Vineri a brânzei i
i

Cotim ceasurile cu metanii, precum am artat
Miercuri. La ceasul al aselea cântm troparul

Profeiei, glasul al S-lea.

D-ne nou ajutor celor din
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*3 necaz, Doamne, i ne mântu-

it
este pre noi, Cela ce te-ai n-

M scut din Fecioar, îubîtorule

îi de oameni.

*3mmM

mmm

*g

Slav, l acum ; tot aceasta..

Prochimen. glasul l-iu.

Fie, Doamne, mila Ta spre
noi precum am ndjduit întru

Tine.

mm
#s

Stih : Bucurai-v drepilor întru Domnul
;

celor drepi se cuvine lauda.

Din pro orocia Zaharisi cetire.

Cap. 8. Stih 7:,

a grete Domnul, atotstpânitorul :

Iat eu voiu mântui pre poporul meu
din pmântul rsritului, î din pmân-

tul apusului, i-l voiu aduce pre dânsul în

ara Iul, i-l voiu aeza în mijlocul Ierusali-

mului, i- mi va fi mie popor i eu voiu îi lui

Dumnezeu. întru adevr i intru dreptate.
Acestea zice Domnul, atot&tpâmtorul : Sase
îutTeascâ mâinile voastre cari au zidit în

zilele acestea cuvintele acestea din gura pro-
orocilor, din ziua dintru care s'a întemeiat
casa Domnului, atotstpânitorul, i de eântf

s’a zidit biserica. Pentru c mai’nalnte de zi-

lele acestea plata oamenilor n'a fost spre
folos, i pre nu aveau dobitoacele; i nici

%% cela ce intra, nici cela ce ieea nuv avea
pace de necaz, t am trimis pre toi oamenii,
fiecare asupra vecinului su. Iar acum, nu
precum in zilele cele dintâi, voiu face Eu în

zilele acestea rmiii poporului acestuia,

zice Domnul, atotstpânitorul; ci voiu face
¥¥, pace, viea iî va da rodul su, i pmântul

ii va da pâinea sa, i cerul îi va da rou^ sa; î cu sori voiu împri rmiii poporti-

lui meu toate acestea. î va fi, în ce chip aim fost, blestem intre neamuri, casa ludei i
casa lui Israil; aa v voiu mântui pre voi,

jg î vei fi intru binecuvântare. îndrznii i s
*&< o întreasc mâinile voastre ! Pentru c aa

zice Domnul, atotstpânitorul ; Iu ce chip am
gândit s v necjesc pre voi când m’au mâ-

&5Î nîat pre mine prinii votri, zice Domnul,
atotstpânitorul, i nu mi-a prut ru ;

aa am
aezat i am gândit in zilele acestea, s fac

bine Ierusalimului, î casei Iudei. îndrznii!

|j£ Acestea sunt cuvintele care s le facei

;

Grii adevrul fiecare ctre vecinul su

:

j* adevr si judecat de pace, i drept judecai
îi porile voastre i nimenea din voi rul ve-

€_ îl, .u l. _4.1 JJi rn-m. £ .U. E -L—. L AL] M.I A m. li JT IkJ. J * ni - - J — J . L

cinului su s nu gândeasc in inima sa; i
jurmântul cel mincinoss nu-1 iubii; pentru
c toate acestea le-am uri zice Domnul,
atotstpânitorul.

Prochimen, glasul al 3-lea.

C ântai Dumnezeului nostru,

cântai
;

cântai, împratului
nostru, cântai.

Stih '1 oate neamurile plesnii cu mâinile...

i celelalte toate, precum s'a artat In Mier-

curea brânzei.

S SE TIE

:

C în Sâmbta i Duminica brânzei, Minelul
nu se cânt

;
ci slujba sfinilor ce kg vor în-

tâmpla o cântm la Pavecerniâ mai ‘narate,

sau când va vrea mai marele bisericii.

Sâmbt in sptmâna brânzei-

Facem pomenire luluror cuvioilor i de Dum-
nezeu purttorilor prini, cei ce au strlucit

în'ru nevoin.

VINERI SEARA

Cântm Vecernia mai de timpuriu. Dup Psal-

mul începtor, Catisma:

C tre Domnul când m'am necjit.-

La Doamne strigat- am, cântm Stilurile pe-

dobnice. pulndu-le pe 6, i repeindu-le,

Podobie. glasul al 8-lea: V enii toi credincioii.

3*m
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l eniî toi credincioii s
ludm cetele cuvioilor

prini: Pre Antonie cpete-
nia, pre luminatul Eftimie; pre

fiecare deosebi î pre toi îm-
preun, î vieile acestora, ca

alt raiu al desftrii cu gân-
dul socotindu-ie, cu bucurie

s strigm: Aceti pomi cari

i-a sdit Dumnezeul nostru,

acetia înflorind, roduriie vie-
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fi cele nestricacioase le-au
adus lui Hristos, ca s hr-
neasc sufletele noastre. Ctre
cari s strigm: Fericii pur-
ttori de Dumnezeu, rugai-
v sâ se mântueasc sufletele

noastre.
Cde 2 ori)

Bucur-te, Egipte credin-
cioase, bucur-te, Libie prea
cuvioas, bucur-te, Tebaîdo
aleas, bucur-te, tot locul i
cetatea i laturea, care ati hr-
nit pre cetenii împriei ce-
reti; i pre acetia cu înfrâ-

narea i cu ostenelele cres-
cânda -i, î-aî fcut doririlor Iui

Dumnezeu brbai desvârii.
Acetia lumintori sufletelor

noastre s'au artat; acetia, cu
raza minunilor i cu semnele
faptelor, au strlucit înelep-
ete în toate laturile. Ctre cari

sstrigm: Prini prea fericii,

rugai-vcas nemântuim noii

(de 2 ori)

ine din pmânteni va spune
minunatele voastre viei, p-
rini din toat lumea? i ce
limb va povesti sfinitele întru
duhul nevoinele i sudorile
voastre? Nevoinele bunti-
lor, topirea trupului, luptele
patimilor cele din privegheri,
rugciuni i lacrimi. Voi în

lume ca nite îngeri cu ade-
vrat v'ai artat; voi îniv
puterile drceti desvârit le-

ai surpat, fcând minunate i

prea vestite semne. Pentru a-

ceasta rugai-v cu noi, prea
fericiilor, ca s aflm bucuria
cea fr sfârit

(de 2 ori)

Slav, glasul al fi-Iea.

.Sufletul, cel dupre chipul lui

Dumnezeu, ferindu-l nevt-
mat i mintea, prin pustnicie,

puind -o stpân presta pati-

mile cele pierztoare, Vai ur-

cat cât s’a putut la cea dupre
asemnare. C vitejete silin-

du-v firea, v'ai nevoit s su-

punei cel mai ru celui mai
bun i trupul s-I facei rob
Duhului. Pentru aceasta,’ siha-

strilor, vai artat înlime
locuitorilor pustiei, celor ce

bine se nevoesc ajuttori, în-

drepttori buntilor prea
adevrai. i acum prea cu-

vioilor, sfrmându-se oglin-

zile, curat vedei în ceruri pre
sfânta Treime

;
rugându-v

fr mijlocire, pentru cei ce
cu credin î cu dragoste v
cinstesc pre voi,

î acum, a Nsctoarei, cea dintâi a glasului
de rând dola Octoih.

Lumina linV-

Prochimen, glasul al 7-lea.

Dumnezeule, sprijinitorul

meu eti Tu i mila Ta m va
întâmpina.

i

; Stih : Scoate-m dela vrjmaii mei, Dumne-
zeule, i de cei ce se scoal asupra mea m

ii mântuete.

34m
34m
34
34
34
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Din proîoîa lui Zabaria cetire

Cap. 8,

cestea grete Domnul, atolstpâni to-

rul: Poalnl al patrulea, i postul al

cincilea, i postul al aptelea, i postul
al zecelea, vor îi casei Iudei spre bucurie i
spre veselie, i ele serbri voioase. S v ve-
selii dar, i adevrul i pacea s o iubii.

Aceasta zice Domnul, atotstpâuitorul : Vor
veni iue popoare multe i cei ce locuesc tn
ceti multe i locuitorii unei ceti se vor
aduna la alt cetate zicând : Mergând, s
mergem eâ ne rugm feei Domnului, i s
cutm faa Dumnezeului atotstpâuitorul în
Ierusalim ; merge-voin i eu. i vor veni po-
poare multe, i neamuri multe, î vor cuta
faa Domnului, atotstpânitorul, in Ierusalim,
ca s Iac milostiv faa Domnului, atotst-

^ pânitorul. Acestea zice Domuul atotiitorul

:

^ In zilele acelea, apuca-Be-vor zece oameni
^ din toate limbile streine, i ae vor apuca de

^ poalele hainei brbatului Iudeu, zicând : Mer-
ge-vom cu tine, pentru c am auzit, c Dum-

^ nezeu cu voi este.

- Proebimen, glasul al 6-lea.

m
*3mm
*3

*3

mmMm
*3

(il cântm cu dulce cântare)

S ndjdueasc fsraîl spre
m Domnul, de acum si pân în
3>»** veac.
m
*3

*3m
#3m
*3

Stih: Doamne nu a
fa iuâlat inima mea, nici

s'au înlat ochii mei...

învrednicete ne Doamne .

LA STUIOAVN

Stihira Samoglanica, glasul nl 2-lea.

S ne curim, frailor de
£3 toat spurcciunea trupului i
jjjjf

a sufletului; fcliile sufletelor

noastre s le luminm cu iu-

H birea de sraci, nemâncând

H unul pre altul cu clevetirea;

^ c a sosit vremea, intru care

&§ mirele va veni s rsplteasc
tuturor dupre fapte^g intrm

«3
cu Hristos împreun cu fecioa-

*| rele cele înelepte, cu glasul

g acela al tâlharului, strigând

M
ctre dânsul; Pomenete-m,
Doamne, când vei veni întru ffî
a.. . v v j * nr* _împria Ta.

stih

33M
3*
33
33
33
3#m

Ctre tine am ridicat ochii mei...

l iari aceast Stihira

.

Apoi Stih: Miluetc-ne pre noi, Doamne,..

A Mucenicilor.

Sfinii mucenici, rugându-se
pentru noi i pre Hristos tu- M
dând, toat înelciunea a în- ^
cetat, i neamul omenesc prin m
credin se mântuete. M

Slavâ, Glasul al 8-lea.
m
3#M

Mulimile clugrilor pre
voi, îndrepttorilor prini cu- ^
vioi, v cinstim; c prin voi 33
pre crarea cea dreapt, cu Uf
adevrat, a umbla, am cuno- 33

scut Fericii suntei c lui pf
Hristos aî slujit i puterea

||
vrjmaului ai biruit; cei ce H
suntei cu îngerii împreun |§
vorbitori, cu drepii î cu sfin- 3#

ii împreun locuitori. Cu cari

rugai-v Domnului, s mi- M
iueasc sufletele noastre.

m
3*
3*
33

i acum, a Nsctoarei.

Podobia : O prea slvit minune..,

Bucur-te, odorul curiei î

Bucur-te, slluirea cea cu- 33
rat a lumii celei fr de ma-
terie! Bucur-te, capul mân- 3X

tuirii noastre! Bucur-te, pro-

poveduirea apostolilor! Bucu- M
r-te lauda mucenicilor! Bucu- ^
r-te, Preacurat plinire a ||
profeilor, ceea ce eti cu totul 33
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fr prihan! lumina pustni-
cilor i a sihastrilor i mân-
tuirea credincioilor.

Apo-i:

Acum sloboze.te pre robul tu...

l dup Sfinte Dumnezeule zicem troparul,

glasul al l lefl.

Dumnezeul prinilor notri;
carele faci pururea cu noi du-
pre blândeele Tale, nu de-
prta mila Ta dela noi, ci prin
rugciunile lor în pace îndrep-
teaz viaa noastr.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

T aina cea din veac ascuns
uie îngeri netiut, prin tine,

Nsctoare de Dumnezeu, ce-
lor de pre pmânt s'a artat

;

Dumnezeu întru unire neame-
stecat întrupându-se, i cru-
cea de voie pentru noi luând

;

prin care, înviind pre cel întâi
zidit, a mântuit de moarte
sufletele noastre.

Tot acest tropar ii zicem i la: D u(iiiezeu
este Domnul, l Ia sfâritul Utreniei.

Dup aceasta, Ectenia:

Miluete-ne pre noi. Dumnezeule...

i trei metanii mari.

Apoi

:

Fie numele Domnului, fde trei ori) Bine voi
cuvânta pre Domnul

Cade-se s te fericim...

i Apolisul.

i se face mas dup oMceiu, precum s'a

artat i iu Miercurea brânzei.

La Pavecernir. Canonul morgilor cel de rând
al glasului, ia cimitir.

VEZI:

De va fi odovma praznicului întâmpinrii
în Sâmbta aceasta, s se caute Tipicul Ia

litera (K)

In Sâmbta brânzei

LA UTRENIE
Dup cei 6 Psalmi i dup întâia Stihologîe

Sedeulnu, glasul al S-Iea.

Podobie : Porunca cea cu tain...

u strlucire, prinilor, lu-

minându-ne i ca întriun
raîu vesel acum intrând, din
pârâul desftrii s ne îndul-
cim; vitejiile acestora cu mi-
rare^ socotindu-le, s urmm
buntilor lor, Mântuitorului
strigând: Cu rugciunile lor,

Dumnezeule, f-ne pre noi
prtai împriei Tale celei

cereti.

Slav, asemenea.

Pre începtorul sihastrilor,

Pavel, î pre Antonie, înelep-
tul^ i pre Eftîmie i pre cei-

lali prini, cu un glas s-i
ludm toi, i pre dânii s-i
rugm,

^

ca s roage neîncetat
pre Hristos pentru noi, cari
svârim dumnezeeasc i
prea luminat pomenirea lor;

slvind cu cântri pre Mân-
tuitorul i Domnul.

i acum, a Nsctoarei.

Mulumim ie, pururea, Ns-

m
¥m
m
mm

m
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ctoare de Dumnezeu, i te

slvim curat î ne închinm
ie, ludând naterea ta, ceea

ce eti plin de daruri, stri-

gând neîncetat: Mântuete-ne
pre noi, Fecioar, întru tot

milostiv î prea bun, i ne
rpete de la înfricoata pâr
a dracilor, în ceasul întrebrii

;

ca sa nu ne ruinm noi ro-

bii ti.

Dup a doua Stihologle, Sedealna glasul

al 4-1 ea.

Podoble : Fluerile pstoreti -

Pre Antonie i pre Efttmie

i pre toi ceilali purttori de

Dumnezeu prini, toî s-i
ludm cu cântri, prznuind
pomenirea lor; c acetia se

roag Domnului pentru toat
lumea, ca s ne mântuini de
blestemul cel de demult i s
scpm de munc.

Cu rugciunile îngerilor,

proorocilor, apostolilor, muce-
nicilor, aleilor Arhierei i ale

tuturor cuvioîlor, trimite mi-

lele tale tuturor, Mântuitorule,

i pace lumii, i Bisericii li-

nite druete-i; Cela ce pentru

noi de bun voie ai luat trup

din Fecioar,

Slav, alt Sedealn
;
glasul al 3-lea,

Podubie :
porunca cea cu tain...

Ca întru o livad, plin de
florile buntilor, a pusnicilor

celor purttori de Dumnezeu

umblând, ne umplem de miro-

sul cel dulce; cci cu nevoin-

ele suprrilor întrindu-se,
trupul prin postire i-au su-

pus duhului, ca pre un rob,

viea îngereasc pe pmânt
vieuind; pentru aceasta slavei

s’au învrednicit

$1 acum, a Nsctoarei.

Cu rugciunile celor fr
de trup ai Ti, Flristoase, i
ale Mergtorului înainte, ale

apostolilor, proorocilor i mu-
cenicilor; ale tuturor sfinilor

i cuvioîlor t ale bunei Maicii

tale, celei neispitit de brbat,
fiind îmblânzit, d-ne nou s
umblm întru luminaTa i ne
învrednicete s aflm împ-
ria Ta, pentru milostivirea

îndurrîlorTale.

Apoi cetim cuvintele sfântului Elrem despre
prinii cei ce s’au svârit ; i facem trei pri.

CANOANELE

Ai hramului, cu Irmosul pe 6, i al sfinilor

pe S.

S cântm Domnului ..

Cântarea l-a, glasul al S-lan, Irmos;

Cântare s înlm popoare. .

ri împreun cu cântri
duhovniceti, cu un glas,

s ludm pre dumnezeetîi
prinii notri, cei ce au str-
lucit întru sihstrie; pre cari

i-au izvodit Egiptul, Tebaida
i Libia, tot locul, cetatea i
laturea.

Bucur-te, începtorule al

m

m
m
M

m

mMMM
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*s sihastrilor, prea slvite Anto-

H nie, Âmoane de Dumnezeu
§8 purttor ui e, lauda Nitriei, Ar-

ii senîe îngere, puternicul tcerii,

U i Amona, purttorule de duh.

Veselete-te vasul lui Dum-
?! nezeu, cu adevrat, Agaîoane
ÎS cel cu suflet sfinit, Abilo i
H Amonie, florile pustiului, Anu-

vie i Alo nie, Amonata i An-
tîmie, luminate mrgritare ale

buntilor.
j

Sîenicile alegerii, astzi s
H se laude de noi, Âris i Apoîos

cel mare; luminile ascultrii,

Atre i Acachîe
;
cu acetia i

Awachir, împreun strluce-

îS te ca un luceafr.

j|
Hotar vieii celei înalte s’a

jj

artat Avxentie, i nevoitor al

|S curirii, Avramie cel mare;
cu cari Afrodisie, stâlp înfrâ-

H nrii, împreun cu Atinodor,
M se cinstesc.
m
P Strlucete ca o stea pe cer

între sihastri, Amonie i dum-
nezeescul Anina

;
lumineaz

împreun cu acetia i marele
Antioh i Agapit, cel foarte
luminat, i alii strlucind îm-
preun cu acetia.

Cu cântri sfinite sludm
pre marele Atanaste, care lu-

minat a sihstrii în muntele
Atonului, pre lumintorul cel

mare a toat lumea; cu ale

cruia rugciuni, toi s ne
mântuim,

4

M
Cu vieile, cele insuflate de

Dumnezeu, v'ai artat rai Bi-

sericii, cu adevrat, înelepi-
lor fericii prini, toi dupre
nume. Facei rugciuni pentru
noi ctre Domnul, neîncetat

Venii credincioilor, iubi-

tori de mucenici, s cinstim
pre rbdtorii de chinuri cu
cântri preste ani

;
i cu laude,

întru credin, lui Hristos,

Dumnezeul nostru, cântând s
strigm: S cântm ie unuia
Stpânului.

Slavii, a Treime!.

Trei fee, prin sine singure,
||

ipostatice ale unei fiine, laud
: Uf

pre Tatl cel nenscut, pre
|J|

Fiul cel ce s’a nscut, i pre m
Sfântul Duh; o împrie fr
început, o stpânire i o dum- |2
nezeîre.

l acum, a Nsctoarei*

Bucur-te, prea sfânt loca,
lân de Dumnezeu murat, §|
izvorule cel pecetluit al apei m
celei fr de moarte. Pzete I*
Stpân cetatea ta nebiruit
de nici un fel de vrjmai.

Catavasie

:

Cântare sînlm popoare
„minunatului Dumnezeului
„nostru, Cel ce a scpat din

„robie pre Tsrail, care cânta
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$*3

*3
*3
#3

*3
*3
$3

„cântare de biruin i striga:

„S cântm ie unuia Stpâ-
„oului

Iar a doua Câatare din Psaltire nu o cântm

;

oi cânt&m Pripeala:

Cuvi orilor prini rugai-v lui Damnezeu
pentru noi.

Cântarea 2-a, Irmos

:

Vedei, vedei, c eu sunt

„Dumnezeul vostru, care

„m'am nscut mai'namte de

„veci din Tatl, i din Fe-

cioar, fr de brbat, mai
„pre urm m'am întrupat, i
„am deslegat pcatul strmo-
ului Adarn; ca un iubitor de
„oameni.

Acum ne umplem de mi-

reasma, alergând ca în alt rai

al buntilor sihstreti, cele

sdite de Dumnezeu
;
care cu

postîrea i cu lacrimi le-au

înflorit, în multe feluri rodurî

de viei alese aducând luî

Dumnezeu, prea cuvioii.

Marele Visarion, care vie-

uind vieaa pasrilor, ca alt

înger; noul Iov, înc i tarele

H Veniamîn, înc i Vitalie lu-

S$ mintorul, care a mântuit pre

H desfrânata, i dumnezeescul
£3 Vitimie, i mritul Vavila, cu

acetia s se laude.

]j|
Cu înlimea vieii, cer te-ai

Jsfj fcut, o Venedicteî î cas a

M înelepciunii, pstoruleVasian;
M înc si oarecare Vasilie a

—— m
luat cununa ascultrii, c în

|j
mormânt de viu locuind, arata §|
nou lumina ascultrii.

g|
Cinste s se dea lui Ghe-

lasie, cci acest pururea po- s*

menit a domnit preste patimi.

Laud lui Gherasim, cruia i-a 3*

slujit fiara, c a venit la dânsul H
pentru svârirea buntilor;

g|
slava i lui Ghermano, prin-
tele, împreun i lui Gaie, în-

||
eleptul, slujitorul lui Hristos.

jg|

David, carele este cinstea
|g

i lauda Tesalonicului, primi- g?
torul de Dumnezeu Danii!

,
s

||
se laude cel mult întru minuni
i cu lucrul i cu cuvântul; Da-

jj|

niil al schitului, Dîa i Dalmat,
gg

mai marii sihatrilor, întri- fg
rea credina.

||

Ascultarea, cu mult mai buni ||
de cât lumina stelelor, a ar-

||
tat pre Dometîan i pre Do- m
metie, gânditorii de Domne- ||
zeu, ca pre doi lumintori, !u-

||
minându-ne pre noi; cu ace- H
tia împreun i cei nenumii,

||
cu cinste s se laude. m

3»
Ca o bogie neîmpuinat ||

este credincioilor, a cuprinde M
sicriul cu moatele celor ce H
s'au nevoit pentru Domnul, g|
cu bun credin! Venii, fra- §f
ilor, sri ludm ca pre nite
mucenici, luând prin credin
tmduiri sufletelor i trupu-

rilor.
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Slav, a Treimei.

Unirne, Ceea ce eti prea
desvârit, prea înalte Dum-
nezeule, în trei ipostasuri:

M Printe, Cela ce eti nenscut,
i Fiule, anule nscut, Duhule
Cel ce purcezi din Tatl i
prin Fiul te ari; o fire, o
fiin, o domnie, o împrie,
mântuete-ne pre noi pre toi.

i acum, a Nsctoarei.

Singur tu ai adus omenirii
natere strein, singur n’ai

luat stricciunea cea fireasc,
primind naterea neasemna-
t, fr stricciune. Pentru
aceasta credincioii pre tine
curat, ca pre o Nsctoare
de Dumnezeu, dtipre datorie,
te prea slvim.

Catavasie

:

Vedei, vedei, c eu sunt..,

Cutarea a 3-a, Irmos r

Nu este sfânt ca Domnul-,

I
ntrialt raiu de bunti al

minunailor prini intrând,
s gustm din însufleit dul-
cea a acestuia, cea pururea
dttoare de via, cu credin-

ludându-i pre ei.

S se cinsteasc Eftimîe,
steaua cea prea luminoas, lu-

ceafrul Eladei, Efrem cel de
Dumnezeu insuflat, cu Evlo-
ghie, cel foarte luminos, cari

;

au strlucit la marginile lumii,

cu faptele i cu minunile.

S se laude cu cântri mi-

ji

mmatul Zosima i Zaharia,

[

prea cinstitul, i Zinon î Zoii;

j

isaia cel mare, i Uie cel sl-
vit, cu acetia s se cinsteasc. P
Laud pre mritul Teodor m

al Fermi ei, i pre Ennat prea H
ludatul, cu cari dimpreun ffl

\

vestesc i pre Teodul cu Teo- §§
na; cinstesc pre minunatul i M
marele Teodosie. * H

,
**

Ludat s fie Teoctist, pa- M
storul cel prea ales, i înaltul M
Ia gând Talasie, marele Teo- M
dor, ce $'a numit Sicheotul,

|j|
care s’a artat mare pre p- p
mânt cu semnele î cu mî- §*
nuniîe.

Alte stele rsar iari prea ||
luminoase: colibaul loan, îm- H
preun cu cei trei din scar,
purttori de Himin, i cu alii m
mai muli, cari cu laud au H
strlucit SJ

S cinstim, cu cântri î cu |j
versuri duhovniceti, noi cei ffî

ce ne-arn adunat, iubitori de H
prznuîre, prea cinstita i cea M
de preste ani pomenirea mu- |$
cenicilor; c pururea se roag M
lui Hristos pentru neamul |*
nostru. M

Slav, a Treimei,

Treime de o fiinai unime,
prea înalt Dumnezeire, Ceea
ce unimea o ai cu desprire, gf
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iar firea nedesprit, ca fe-

ele; nnete-ne pre noi întru

o voie a poruncilor Tale.

l ac tini, a Nilscâiuai'ei.

cCt, fcut de Dumnezeu,
mai înainte te-a însemnat

Moisi, care acoperea cu sera-

fimii sfintele sfintelor, închi-

puind mai’namte, Fecioar, a

ta curat natere, din care era

s se hrneasc Hristos dupre

trup.

Catavasie.

lîsjeste sfânt, ca Domnul,
„i nu este drept ca Dumne-
zeul nostru, pre care îl laud
„toat fptura; i nu este

„drept afar de Tine, Doamne.

Sedealna, glasul aî 4-lea.

Poâobie 3 L?rab na întâmpin pre noi,-

ifttos, soarele dreptii,

v’a trimis pre voi sfinilor, ca

pre nite raze, s luminai p-
mântul; pentru aceasta lumi-

nai sufletul meu, cel întunecat

întru rutate, prin dumneze-
etile voastre rugciuni, cu

dumnezeeasc lumina cuno-

tinii de Dumnezeu, cei ce

suntei de Dumnezeu fericii.

Alea. clasul ai 6-lea

F<

j

dobiarePînelopciueea i cuvântul...

IBideele i curia lui An-

tonie, mrirea i minunile lui

Eftîmie, smerenia i tcerea
lui Pavel i a lui Arsenie, i

!i lauda lui Teoctist, i cetele

tuturor celorlali cuvioi, cre-

dincioii s-i slvim i s-i

ludm cu cântri; cu cari îm-

preun i cu fecioara, Evpra-

xia, s o ludm, eu toate

femeile cele de Dumnezeu
îneîepite. i cu un glas s
strigm: Rugai-v lui Hristos

Dumnezeu, s drueasc ier-

tare de greeli, celor ce cin-

stesc cu dragoste sfânt po-

menirea voastr.

Slav, ascul30 sa

egturiîe patimilor rupân-

du-le, v’aî lipit de dragostea

buntilor, i v’ai îmbrcat
întru Hristos cu slava cea mai

pre sus de lume, aflând odih-

n în ostenelele voastre t cu

nevoinele înfrânrii dobân-
dind vieaa cea de sus. Pentru

I aceasta dupre .vrednicie v
bucurai, împreun cu puterile

cele de sus, stând i veselin-

du-v înaintea lui Dumnezeu,
întru cântare. Purttorilor de

Dumnezeu, prini ai notri,

cerei iertare grealelor, celor

ce serbeaz cu dragoste sfânt
pomenirea voastr.

i acum, a NseEoarei-

ni noroiul pcatelor nTam
împlântat i nu este întru mine
statornicie. Ru nt’a înecat

viforul grealelor mele. Ci, ca

ceea ce ai nscut pre Cuvan-
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tul cel unul iubitor de oameni,
caut rogu-m spre mine, ro-

bul tu, Mântuete-m de
pcat i de patimile cele v-
tmtoare de suflet i de toat
rutatea vrjmaului, Stpân;
ca s cânt veselindu-m: Roa-
g-te lui Hrîstos, Dumnezeu,
s-mi dea iertare de greale,
c pre tine te am ndejde, eu
robul tu.

Cutarea 4-a, Irmos:

râVd s Te întrupezi. Cuvinte .

I
mintorul în lume artat
este dumnezeescul Ilari on,

munte cunosctor marele Iu-

stin; cu cari i Ierax s se
cinsteasc, i Ivistîon cu Iosif,

vitejii cei alei.

eiîemia înc a strlucit în

vieat, i Ishîrîon s’a artat
cu mare trie. Cu cari strlu-
cete Canon, Copris, Castor
i Casian cel prea frumos*

Vlmitmnez de vorba cea
blând a Iul Calist, laud face-

rile de bine ale lui Lavrentie,
i vestesc fapta cea bun a
lui Loghin, i lui Lot îi cin-

stesc buntile.

rP Leontie, adâncul teolo-

giei, laud i slvesc pre Macsim
noeanul învturilor; m f-
lesc cu Marchian i laud pre
Marco cel supus i asculttor
de Dumnezeu.

ifîstea buntilor, Maca-
rie cel mare, i Politic odorul
evseviei se proclam; cu ace-
tia i Marco cel foarte ludat,
i cu Dalmatoîu, arapul Moîsî.

tfesc nevoinele lui Mar-
tinian i ale lui Malhu, i um-
bletele cele pentru curia i
faptele bune ale lui Mareh.el,

mai marele pstorilor; cinstesc

i pre Milli, învietorul morilor.

iMenici ai luî Hristos, adu-
cei rugciuni neîncetate F-
ctorului i Ziditorului pentru
pacea lumii i pentru cei ce
cinstesc pomenirea voastr cu
cântri.

Slava, a Treimcî.

iffime, se vede c Dumne-
zeirea este una i trei, toat
în trei fee fr desprire,
c Tatlui i Fiului i Duhului
Sfânt, dm închinciune întru

o fire.

i acum, a Nsctoarei.

i^ur-te, încperea lui

Dumnezeu cea desftat; bu-
cur-te> sicriul legii celei nou;
bucur-te, nstrap din care
s’a dat tuturor oamenilor mana
cea cereasc.

Catavasie.

rfhd s te întrupezi, Cu-
„vinte, din muntele cel um-
„bros, din singur Nsctoa-
rea de Dumnezeu, profetul

k*
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îî „a cunoscut cu vederea dum-

H „nezeeasc, i cu fric a sl-
M „vit puterea ta“.
Wî
jJf

Cântarea 5-a, Irmos:

M Din negura patimilor...

\ T enii s vedem florile cele

H pururea vii ale raiului

W celui din Edem, cele odrslite

HI de Dumnezeu, nevoitele pa-

rînilor, a crora singur lucr-

$$ tor este Domnul.

8
Cu izvoarele cuvintelor lui

Nil se adap tot sufletul cel

H înelegtor; cu sfintele viei

a lui Navcratie i a lui Nicon

H se lumineaz, i Natanail cu

M Nisthenor îl înfrumuseeaz.

H Xenofont cu fiiî si întru

li bunti strlucind, ne lumi-

H neaz, i marele Orsisie, iar

mai ales Onufrie; dar pre Pi-

li men, cine din oameni îl va

gg luda dupre cuviin?

H Patnvo i cu fapta i cu

cuvântul s se fericeasc du-
pre vrednicie ca un înalt, i
Pupiie mritul, cel ce oprete

ÎS dracii, s se laude, î întocmai

H cu el i luminatul Pinufrie.

Dupre vrednic datorie s
H se cinsteasc Pafnutîe cu ade-

M vrat prea mritul, Pior, Pa-

li terniutie, Pavel „prostul*, Piti-

g| run cel mare i exarhuî p-
li rinilor.

gj Luminat sa se laude lumi-

SÂMBT OIMINKATA §0©

ntorul lumintorilor Pahomie,
Palamon împreun ptimito-

rul, dumnezeescul Petronîe;

i împreun cu acetia s se

laude Passarion cu cântri

dumnezeeti.

Slav, u Trei mei.

Dei dupre fire Dumnezei-
rea este una, dupre fee îns
este întreit

;
întru care ne-arn

botezat î întru care credem:

Tatl, Cuvântul î Duhul cel

de o fiin.

i acum, a Nsctoarei.

Preacurat, ceea ce ai n-
scut prin cuvânt pre Cuvântul,

maî pre sus de cuvânt, pre

acela rugându-L nu înceta, ru-

gmu-ne, s se mântueasc
pururea din primejdii turma ta.

Catavasia.

Din negura patimilor, ca

„dintr’o noapte prea adânc,
„mântuindu-m, învrednice-

„te-m s mânece duhul meu,
„rogu-m, la lumina zilei po-

runcilor Tale, Hristoase*.

Cântarea 6 a, Irmos:

pre mine cel cuprins.

M inunai sunt prea cinsti-

ii prinii notri, ale c-
rora Ie sunt dumnezeetile ne-

voine, ale crora luptele, ale

crora tmduirile
;
c cine

maî mult de cât acetia au

artat tria minunilor.
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Ravuîa cel minunat, Ruf îm-
preun, i Sisoie cel întocmai
cu îngerii, s se laude; cu
cari t dumnezeescul Erid si

Stluan*

Cer cu patru lumintori s'a
artat pre pmânt, aceast de
dou ori îndoit, cu acelai
nume numirea Simeonilor, din
cari trei sunt stâlpnid i unul
cel nebun pentru Hristos.

Prin mijlocul stelelor ca soa-
rele au strlucit aceia, crora
era povuitor sfinitul Sava;
cu care strlucete Serapion,
i Silvan cu faptele.

Sarmat i Timoteiu, i Titoiu
împreun cu Iperehie,' î Far-
mutie, Foca, Hariton, Herimon,
Psoe i îneleptul Or, s se
laude.

Sfânt i ludat mulimea
prinilor, cea amintit i cea
nenutnit, scap de primejdii
pre cei ce svâresc pomenirile

H voastre cu dragoste.

Slav, a Treimoi.

Pre Tine, Treimea cea mai
pre sus de oal stpânirea, i
Dumnezeease imune, lumin
i lumini, Te laud, vîea i
viei, minte, pre Cuvântul i
pre Duhul Sfânt, un Dumne-
zeu întreit, sfânt

i acum, a Nsctoarei.

lessee, strmoule, salt, c

din rdcina ta, din curata Fe-
cioar, a rsrit floarea vieii,

Hristos Dumnezeu, cel ce a
mântuit lumea.

Calavâsle.

Pre mine cel cuprins de mul-
„te greeli, care cad la îndu-
rrile Tale, prîmete-m, îu-

„bitorule de oameni, Doamne,
„ca pre proorocul, im mân-
„tuete“.

CONDACUL
Glasul al 8-lea,

Prosomia, Ca nite pârgii a firii,,,

Ca pre nite propoveduitori
ai bunei credine i înfrâ-

ntori ai pgântii, ai lumi-
nat, Doamne, adunarea pur-
ttorilor de Dumnezeu, cari

partea cea de subt soare o au
strlucit. Pentru rugciunile
lor, în pace desvârit, pre cei

ce Te slvesc pre Tine i Te
laud, pzete-i, ca s-i cânte
ie: Aliluia.

ICOS

La cele frumoase ale vieii
ra’am uitat, vzând cu gându-
rile cele ce se fac, socotind cele

de întristare ale lor, am plâns
vîeaa oamenilor i numai pre
voi v’am fericit, cari ai ales
partea cea bun, adic a ptimi
cu Hristos i a petrece împre-
un cu Dânsul, i a cânta îm-
preun cu profetul Davîd: Ali-

luia.
i cotim la Prolog.

\

Apoi 3
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SINAXAR
ÎN SÂMBTA BRÂNZEI

n aceeai zi facom pomenirea tuturor sfin-

ilor brbai l femei, cari an strlucit prin

sihstrie.

STIHURI

:

uîletelo drepilor sunt intru nomurirc.

entru aceea le facem sfânt pomenire.

rin srbtorile de pân acum purttorii

de Dumnezeu, prinii, ne-au condus cu

cumptare i ne au pregtit s intrm
in marea lupt a postului

;
prin frica de Ju-

decata viitoare ne-au îndeprtat dela desftare
rx i îmbuibare l ne-au învat cele dintâi stihii

ale postului i iar prin sptmna brânzei, cu-

rindu-ne mai dinainte dup cum se cuvine,

au rânduit în chip potrivit în mijlocul sptâ-

*j| mânii dou zile de post, ca s ne îndemne
*3 puin câte puin la post.

*5 fat c au mai pus înaintea noastr i pe

Js toi brbaii i femeile care, prin multe ne-

{§ voine si ostenele, au trit cu cuvioie. Asta,

Fg ca, prin pomenirea lor i a luptelor lor, s
Sf ne fac s intrm cu mai mult euraj în marea
»» lupt a postului. Având ca pild i cluz
ÎS viaa lor i dobândind sprijinul i ajutorul lor,

ÎG vom putea îi gata pentru luptele cele duhov-

j*S niceti, mai cu scam când ne gândim o i
££ ei au avut aceeai fire ca i noi. dup cum

E* generalii când îi pornesc otile la rzboi,
j*S aezându-se în fruntea lor, îi îmbrbteaz

ES oastea, prin cuvintele, pildele i viata brba-
Sn? iior din vechime, cari au luptat cu brbie
îtK i în chipul cel mai strlucit, iar ostaii, îm-

brbtai fiind prin aceste pilde atac din tot

sufletul pe duman cu ndejdea biruinei. Tot

fclî aa fac acum i purttorii de Dumnezeu U-
#5 rini: îmbrbteaz pentru luptele cele du-

%£ hovnîceti atât pe Mrbai cât i pe femei prin

*£ viaa celor cari au trit cu cuvîoîe i aaM îmbrbtai îl conduc spre marea lupt a po-

a
stului. în chipul acesta uitându-ne cu luare

aminte la pilda vieii lor, s svârim, flecare

dup putere, multele i feluritele virtui ;
mat

3*35 întâi dragostea i deprtarea minii dela lu-

iM errile i faptele necuviincioase; apoi însui

postul ; dar s nu postim numai de mâncri,

ci e postim i cu limba i cu mânia i cu

ochii i, ca s spun pe scurt, s ne oprim si

s ne îndeprtm dela orice fapt rea. Sfinii

Prini au aezat în acesta zi pomenirea tu-

turor sfinilor spre a ne înfia pe cei caii,

prin post i prin celelalte fapte bune i folo-

sitoare, au bine plcut lui Dumnezeu, spre a

ne împinge, prin pilda lor, spre nevoinn vir-

tuilor i a ne înarma cu vitejie împotriva

patimilor i a dracilor. Sfinii Frini ne dau

a înelege oarecum c due i noi vom arta

aceeai râvn ca i ei nimic nu ne va împie-

deca de a svâri fapte tot atât de mari ca

l eî i de a îi învrednicii de aceleai rs-

plti, cci i ei au avut aceeai fire ca i noi.

Unii spun c împratul Jracile a Tânduit

aceast sptmân & brânzei; înainte de el

sc mânca în ea carne. Fiind de ase ani in

rzboi cu Chorsoe i cu Perii, a fgduit lui

Dumnezeu, c dac-i va birui va schimba a-

ceast sptmân i o va pune intre post i
dulce, lucru pe care l-a i fcut. Dar eu so-

cotesc c s'a întâmplat asta pentrue a fost

izvodit de sfinii Prini ca un fel de curire

de mai înainte : ca nu cumva, trecând deodat

dela carne i lcomie la o mare înfrânar

dela mâncare, s ne simim ru i s ne v-
tmm astfel buna stare trupeasc ;

cu încetul

i treptat, indeprlându-nc do mâncri grase

i plcute s primim, ca nite cai nrvii,
i frâul postului printr'o mâncare mai uoara.

Si ceeace au fcut prin pilde cu privire Ja

cele sufleteti, aceea au meteugit i cu pri-

vire la cele trupeti, tind câte puin piedi-

cile ce ne opresc dela post.

Pentru rugciunile tuturor cuvioilor 1 ai,

Hrlstoase Dumnezeul nostru,

miluete-ne pre noi!

Cânta; ea 7-a, Irmos:

da ce aî rcorit pre tineri.

.

eniis aducem cântri du-

p datorie femeilor, celor

ce au vîeuit cu cuviin i în-

tocmai cu îngerii, i s stri-

gm : Pentru ale lor rugciuni,

Dumnezeule, mântuete-ne
pre noi pre toi.

p urttoarea de Hristos Vri-

ena, cu dumnezeeasca Fevro-

nia s se cinsteasc, i Tomâ-
îda cu Ieria i Platonida s se

laude cu credin; împreun
cu acestea i Melania.

L aud fie Evpraxiilor celor

cu minte îngereasc, i celor

douTeodore; Anastasiilor ce-

lor prea fericite, mrire i lau-

m.
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da neîncetat, care au servit
minunat lui Dumnezeu.

M aria Egipteanca a fost ca
o lumin în lume, i cel ce s’a

numit Marin, stea lumii s’a a-

ratat, i Eufrosina ca un soare
strlucind cu buntile.

L uminoas ca focul a fost

Teodula intru viea i a str-
lucit întru pustnicie lulita, i
împreun cu acestea luminea-
z întru fapte prea fericita

Isidora.

C ugettoarea de cele cereti
Marina acum s se cinsteasc
cu Matrona cea mare; Sîngli-

iicbia i Sarra cu Iusta, întru
cântri, ca nite înelepte s
se laude.

P eiaghia, îngerul Domnului;
Taisia, sfenicul pocinii

;
i

ori care alta din femeile, ce
au strlucit în sihstrii, s se
laude.

S av, fi Treimei.

i T atlui, împreun i Fiului,

H i Sfântului Duh, cu un gând

B

M ne închinm, i marindu-L cu
credin, strigm: Slav ie
Treime, unime, Dumnezeul

** nostru.

i acum, a Nâsc&t oarei.

B inecuvântat Nsctoare
de Dumnezeu Fecioar, care ai

nscut pre Mântuitorul lumii i
Stpânul, pre Acela roag-L,

pururea s milueasc sufletele m
noastre. M

p

Catavasie.

C eîa ce ai rcorit pre tineri

„în cuptor i ai pzit pre ceea
„ceTe-a nscut, Fecioar dup
„natere, bine eti cuvântat
„Doamne, Dumnezeul prini-

j
„lor notri*.

Cântarea 8-a, Irmoi i

C ela ce s'a preaslvjt ...

re pstorii i pre înelepii
dascli; pre arhiereii bise-

ricii lui Hristos i pre cuvioi,
toi s-î ludm, pre Domnul
ludându-L i prea înlfân-
du-L întru toi vecii.

D upre datorie Vasiîie cel

mare, i cel dupre adevr mult
nevoitorul Atanasie s se lau-

de întru cântri, cu Grigorie
cel mai ales de cât toi în teo-
logie.

P re loan cel cu gura de aur
i pre Kiril, stâlpii cei de Dum-
nezeu înelepii, s-i ludm;
asemenea i pre Isichie, alt te-

olog, i pre dumnezeescul Me-
letie, gritorul de cele dumne-
zeestî.

G rigorie ale Nisiarilor, i s#

ceilali doi fctori de minuni
prini, i îneleptul întru cele
dumnezeeti Epifanie, împre- ^
una cu Amfilohie, luminatul
lumintor, s se laude în veci.

a*m
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pre Mitrofan, lauda preoi-

lor, cu Nectarie, cu Âttic i
cu Ghenadie, Împreun i pre

Ânatolie s ludam, pre strlu-

citorii cei vii, Împreun cu Ev-

sevîe i cu Produ prea în-

elepii.

pre Nicolae, sfinitul propo-
veduitor, pre Sofrottie cel ade-

vrat cu limba de miere, î pre

Evlavie laud, i pre Diadoh,
împreun cu Evstatie i cu Iu-

venalie, cpeteniile prinilor.

Â Treimei.

Binecuvântm pre Tat£I.„

Ca pre o unime în fiin Te
laud, ca pre o Treime în fee Te
cinstesc, Printe, Fiule i prea
sfinte Duliuîe; stpânirea cea

fr început a împriei Tale
o slvesc în veci.

i acum, a Nsctoarei.

|| Tu, munte al lui Dumnezeu
fjf te-ai artat, Nsctoare de

Dumnezeii, întru care Hristos

locuind, dumnezeeti locauri
a fcut pre cei ce cânt: Pre

H Domnul ludai-L î-L prea
înlai întru toi vecii.

Jj||
Catavasie.

S ludm, bine s cuvântm.,.

Pre Domnul, Cei ce s’aprea-

„slvit în muntele cel sfânt, i
„a artat lui Moîsi în rug taina

„pururea Fecioarei prin foc,

„ludai-L i-L prea înlai
„întru toi vecil“.

*2

i cântm:

Ceea uw eti mai cinstit..

Cântarea 9-a, Irmos:

Naterea pururea Fecioare 1
..,

C ine va spune îndrzneala
Iui Ambrosie, i înelep-

ciunea lui Ierotei cum o va
povesti? Dar tria cea pentru

credin a Alexandrilor, de
Dumnezeu înelepilor prini?

F edim dumnezeescul, Spiri-

don purttorul de Dumnezeu,
cu Antipatru, cu Pamvo, Palia-

dte i Nonn, dimpreun cu
Ieronim i cu Ghermano prea
cinstitul, ca nite lumintori
dumnezeeti s se laude.

Dîonisie, cel avut în cele

dumnezeeti, s se cinsteasc
ca un tinuitor al celor cereti;

asemenea Clini ent, mult patl-

mitorul, Flavian i Pavel cel

mare, vestitorii mrturisirii.

Mîhail al Sinadelor împre-
un cu Tarasie; Nichiîor iari
cu Teodor cel foarte minunat
i Teofan cel cu nume adev-
rat sfinit, s se laude, ca ap-
rtori icoanelor lui Hristos.

Petru î [gnatie purttorii de
Dumnezeu, ca nite adevrai
Apostoli ai lui Hristos i sfin-

ii nevoitori, s se laude îm-
preun cu Poiîcarp i cu Chi-

prian, martirii Mântuitorului.

Prea cuvioi prini î arhie-

rei ai Domnului, împreun cu
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sfinii mucenici i cu sfintele

j|
femei, toi cei numii i cei ne-

îl numii, rugai-vâ sa se mân-
ji tueasc sufletele noastre.

Stavâ, a Treimii

H Unule in treime Dumneze-
ii uie, slav ie neîncetat, ca de

H i este Dumnezeu fiecare faa,
dar unul eti în fiin Tatl,
Fiul i Duhul, cu cele trei tu-

minate osebiri.

33! i acum, a Nsctoare i,

H| Rug aprins cu foc i near-
m zând a vzut Moisî maTnainte,

IU în muntele Sinai, pântecele tu
H Fecioar cel primitor de Dum-
H nezeu, care a primit focul cel

nepieritor.

Catavasie.

Naterea pururea Fecioarei
„ce s'a artat legiuitorului mai
,/nainte prin foc î prin rug,
„spre mântuirea noastr a cre-

„dincioilor, cu cântri fr t-
cere s o slvim".

LUMINÂNDA

Podobie; F^eJ auzii...

m Mulimea cuvioilor prini,

H cari v'aî lepdat de lume i

H crucea ai ridicat împreun cu

H cetele mucenicilor, adunarea

H arhiereilor i ceata femeilor,

8
luminai-ne casludm dupre
vrednicie prea luminat ponte-
ntrea voastr.

S’avj i aoum
;
uit Podoble:

Cu Apostolii s uc suim,.

Pre purttorii de Dumnezeu
prini, cari au strlucit în si-

hstrie, i pre ierarhi împre-
un i pre cuvioasele femei, î
cetele sfinilor mucenici, cu
cântri luminat s-i ludm,
ca s ne sfinim; i cu rug-
ciunile lor î ale Nsctoarei
de Dumnezeu, lesne s svâr-
im cltoria postului.

LA LAUDE

Punem StiMri patru cântm Stihurile.

Gtasul aî 8-lea,

Podobie : î 11 raiul oel din Edem...

Mulimea prinilor, cari au
sihstrit cu cuviin, toi cre-

dincioii cu cântri s o lu-
dm. i pre Ierarhii lui Hristos
s-i cinstim întru laude, cu un
dumnezeesc cuget t cu un
suflet, frailor; c întru aju-

nare au vieuit, î întru post
curat, i cu Evanghelia lui

Hristos ne-au luminat. Cu cari

dimpreun s ludm i pre
purttoarele de Dumnezeu î
luminatele femei, vieii lor din
suflet râvnind, cu dumneze-
easc cuviin, ca s aflam a-

colo iertarea grealelor.

pre cei ce luminat au str-
lucit în sihstrie i cu cuviin
au vieuit, s-i ludm cu prea
mrire, frailor; capre cei ce
au vieuit bine î la vîeaa ve-
nica cu bun credin s’âu mu-
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tat, bucurându-se. Ma odihna
cea nepieritoare i fericit,

care este acolo, prin bunti
i prin curie drept au aler-

gat. Deci dupre vrednicia lor

s-i cinstim, ca s aflm mil
de la Dumnezeu, prin rug-
ciunea lor, i venic mrire
i bucurie; i s scpm acolo

de muncile cele neîmblânzite.

C eata tuturor ierarhilor, a-

dunarea drepilor i a sihastri-

lor i a cuvioaselor femei, cari

ai vieuit cu bun credina, mi-

lostivit!du-v dupre dar, rugai
pre Cel singur bun, prea indu-

ratul Domn, s ne milueasc i
pre noi

;
de osânda cea de a-

colo, cu rugciunile voastre,

înelepilor,s ne mântuim toi;

i întru desftarea ce vas fie

s ne îndulcim fr sfârit m
veci, bucurându-ne î noi, i
neîncetat cântare strigând

Dttorului de viea,

C uvioasprzn uire lui Dum-
nezeu astzi credincioii s
prznuîm, întru pomenirea din

destul a sfinilor arhierei î a

sihastrilor, a sfinilor mucenici
i a cuvioaselor i bine cre-

dincioaselor femei. C cele

striccioase i trectoare le-au

defimat cuadevrati ca nite
pianjeni i gunoaie le-au so-

cotit; ca s dobândeasc pre

Hrtstos i împria lui i dum-
nezeetile acelea bunti, care

ochiul nu le-a vzut, nici ure-

chea nu le-a auzit cândva. Cu
ale crora rugciuni, Dumne-
zeule, scoate din stricciune

sufletele noastre.

Slavi, glasul ul t> iea.

C uvioilor prini î în tot p-
mântul a ieit vestirea fapte-

lor voastre, prin care în cer

ai aflat plata ostenelelor voa-

stre; risipit-ai taberile draci-

lor; ajuns-ai la cetele îngeri-

lor, a crora viea fr pri-

han ai râvnit; i acum în-

drzneal având ctre Dom-
nul, cerei pace sufletelor noa-

stre.

i acum, a Nsctoarei.

N sctoare de Dumnezeu,
tu eti via cea adevrat, ca-

re ai odrslit rodul vieii
;
pre

TineTe rugm; Roag-te, St-
pân, cu cuvioii prini i cu

toi sfinii, s se milueasc su-

fletele noastre.

tpxologla cea mare. E eterii lc, Apollsul i
II Ceasul l-iu.

LA LITURGHIE.

Fericirile diD Canonii] pârliilor, Cântarea
a 3-a i a 0-a, pe opt.

Apostolul zilei, din cartea cea ctre Romani:

F rilor, pacea s o iubim.

î altul al prinilor, din cea ctre Gale teri;

,
raii or, roada Duhului este dragostea...
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^ Evanghelia de la Matei

:

B
l Js-ai Domnul, luat* aminte milostenia

voastr.,,

!}[ alt Evanghelie a cuvioilor, toi dc la

Matei

:

is-a Domnul» toato'mi sunt date mic de la

= „ Tatl meu.,,

M CHINONICUL.

H b ucurai-v drepii întru Domnul...

*«

mmm
*K

S se tie:

Dc so va întâmpla pro z,incul întâmpinrii iu

Sâmbta lsatului de brânz, s sp, caute

tipicul deJa sfâritul crii, la litera

De se va întâmpla Aflarea cinstitului cap al

Sfântului loan I nai uto-mergtorul în Sâmbta
lsatului brânzei, s sc caute tipicul dela

sfâritul crii, Ia litera

Iari s se tie:

(Jâ dela Duminica Vameului i a Fariseului

pân la Duminica tuturor Sfinilor, în fiecare

Sâmbt se citete Apostolul i Evanghelia:

ialâl, Apostolul i Evanghelia Sâmbetei de

rând i apoi a' o Sfântului.
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IZGONIREA LUI ADAM DIN RAI

SAMBATA SEARA
Ls Vecernia mare, dup psalmul cel obinuit râctm : Fericit brbatul,,, i Alterna tusi. I.a 5HI

Doamne stricat- am... punem Stihirile pe 10, cântând din Octoih: 3 Stiliîri ale învierii, 3 ale 5*

lui Anatolie i patru ale Triodului. Glasul al 6 lea, Podobie: Toat ndejdea.,. 5*
Si

mrirea lui Dumnezeu nTa o- p
sebît, t m’a dat morii celei

|j
maî dedesubt în pmânt Ci K
Tu ca un stpân i îndurat, ia-

ri m chiama, jHj

De vemântul cel de Dum- U
nezeu esut, nTam desbrcat

|jj

eu, ticlosul, prin sfatul vrj- 15
masului, neascultând porunca ^
Ta cea dumnezeeasc, Doam- &i

p IMctorul meu Domnul,

H ifetl luând rân din pmânt
*3 i însufleindu-rn cu suflare

de viea, nTa înviat i nTa
cinstit a fi stpânitor pre p-
mânt tuturor celor vzute i

H locuitor împreun cu îngerii,

m Iar satana, îneltorul, lucrând

S
eu arpele, ca printr’o unealt
m’a amgit prin mâncare, i de

ggyigiglgag
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*3
ne! i m'am îmbrcat acum
cu frunze de smochin i cu
haine de piele; cci m’am o-

sândit a mânca prin sudori

pâine cu munc; i pmântul
s

J

a blestemat s-mi rodeasc
spini i palmid. Ci Tu, cel

ce Te-ai întrupat din Fecioar
în anii cei de apoi, chemân-
du-m, iari m bag în rai.

Raiule prea cinstite, podoa-
ba cea frumoas, locaul cel

de Dumnezeu zidit, veselia cea
nesfârit i desftarea, slvi-

rea drepilor, frumuseea pro-

feilor i slluirea sfinilor,

cu sunetul frunzelor tale, roa-

g pre Ziditorul tuturor, s-
nii deschid uile care cu ne-

ascultarea le-am închis; t sm învrednicesc a m împr-
ti pomului vieii i bucuriei,

eu care mai ’nainte întru Tine
m’am desftat.

Adam s’a scos din rai pentru

neascultare, i din desftare
s’a lepdat, de vorbele femeei
amgindu-se, i gol a ezut în

preajma locului, vai mie! tân-

guindu-se. Deci s ne sârguim
toi,s primim vremea postului

supuindu-ne evanghelicetilor

rândueli; ca prîntr’însele f-
cându-ne plcui lui Hristos,

sa dobândim iari slluirea
raiului.

Slava, £iaS u] a! 0-lea.

Sezut-a Adam în preajma

109

raiului i de goliciunea sa plân-

gând, se tânguia: Vai mie! celui

ce m’am supus înelciunii ce-

lei viclene, i m'am furat i de
mrire m'am deprtat. Vai mie

!

celui desbrcat de nevinovie
i lsat în srcie. Ci, o raiule,

de acum num voiu mai des-

fta întru dulceaa ta. Nu voiu

mai vedea pre Domnuli Dum-
nezeul i Ziditorul meu; cci
în pmânt voiu merge, din ca-

rele m'am i luat. Milostive

îndurate, strig ctre Tine: Mi-

luete-m pre mine, cel ce am
czut.

i acum, a Nsctoarei de Duium zeu,

a glasului ee va îi de rând.

Vohoi. Lumin lin...

Prochimen: Domnul a împrii...

LA L1TIE

Dup obicei Uj Sliliira Hramului.

Slav, glasul al 6-lea

Soarele razele i-a ascuns,

luna cu stelele în sânge s’au

schimbat, munii s’au înfrico-

at, dealurile s’au cutremurat,

când s’a închis raiul, ieind
Adam cu mâinile btându-si
faa i zicând: Milostive, mi-

luete-m pre mine cel ce am
czut.

i acum* a Nsctoarei,

Cu tain te ludm pre tine,

Nsctoare de Dumnezeu, M-
rie: c te-ai artat scaun al

marelui împrat, cort prea

sfânt mai desftat de cât ce-
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rurile, cru de heruvimi, i
mai presus de cât serafimii,

cmar a mririi; c din tine
a ieit întrupându-se Dumne-
zeul tuturor. Pre acela roag-L,
s se mântuiasc sufletele
noastre,

ST1H0AVNA OCTOl H ULUI.

Slava, glasul al 6~lca.

cgsu-s'a Adam din rai pen-
tru mâncare; pentru aceasta i
ezând în preajma lui, plângea
tânguindu-se, i cu glas de
umilin zicea: Vai mie! ce am
ptimit eu ticlosul. O porunc
am clcat, a Stpânului meu,
i de tot binele m’am lipsit.

Raiule prea sfinte, cel ce eti
pentru mine sdit i pentru
Eva încuiat, roag pre cela ce
te-a fcut pre tine i pre mine
m’a zidit, ca s m satur de
florile tale. Pentru aceasta t
Mântuitorul ctre dânsul a zis:

Zidirea mea nu voiu s piar,
ci voiu s se mântuiasc i la

cunotina adevrului s vin.C pre cel ce vine la Mine nud
voiu goni afar.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

p’torul i Mântuitorul
meu, Preacurat, Hristos Dom-
nul, din pântecele tu ieind,
întru mine îmbrcându-se, din
blestemul cel dintâi pre Adam
l-a scpat. Pentru aceasta ie,
Preacurat, ca Maicii lui Dum-

nezeu i Fecioarei cu adev-
rat, strigm fr tcere ca în-
gerul: Bucur-te! Bucur-te
Stpân, folositoarea i aco-
peremântu! i mântuirea su-
fletelor noastre.

ciui slohozete pro robul tu.,.

Du pfiute Dumnezeule

Troparul

:

st&tonre fie Dumnezeu,

(de trei ori).

i cealalt urmare h Privegherii.

Jarâ de nu este l’rivcghere, Troparul învie:
i a Nsctoarei de Dumnezeu,

VEZI: *}
Iar slujba sfântului dela Minei se cânt &Cl

Ia Pavocertii.

jj
jj

m
LA UTRENIE jf*

Lniimeznii este Domnul... TroparuIîHfr
învierii, de dou ori, i al Nsctoarei.

jj||

Apoi obinuitele Stihoiogii i Politicul, prj
cum s'a artat iu Duminica Fiului celui:

risipitor.

i începem a ceti cartea, cea a aBe zile,]
lui loan Gur do aur.

Apoi

:

îuP eti cuvântat Doamne i Antifojne
glasului,

cat suflarea.

i Evanghelia Utreniei cea de rând.

nvi&rea Ini Hristos vzând.

Psalmul 50,

Slav, glasul al S-Tea,

iîy pocâinjii d osciiide -mi mie...

i acum...

n (girrile mântuirii»

Apoi Stih, glasul al G-lea,

ilâ^te-m Dumnezeule».
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[
,

i
a mulimea faptelor mele...

(caut-Ie înapoi, pagina 3)

CANONUL ÎNVIERII. „

ÎS Din Octoih, al crucii- iuvierii i al Nsc|-
£j* loarei de Dumnezeu pe 8. iar din Triod pe ().

*8 Facerea lui Cristoîor ProtasicrituJ

*3 Cântarea l-a, glasul al fj-lea, Irmcs:

fcS a pre uscat umblând Tsra.il--. ,

«| Wo, ticlosul meu suflet,

H me plângi astzi, de cele

î| ce s’au fcut cu tine, aducân-
du-î aminte de goliciunea cea

dintâi din Eden, prin care te»

ai scos din desftare i din

bucuria cea neîncetat,

eRtru milostivirea cea mul-
M t î îndurrile tale, Zidito-

Sj rule al lumii i fctoruie al

^ tuturor, viu fcându-m întâi

din rân, mt-ai poruncit s
jgi Te laud împreun cu îngerii

1 ti *

M eîîtru bogia buntilor,
jS| tu ai sdit, Ziditorule i Doam-

ne, desftarea raiului în Eden,

m poruncindu-mi sm desftez

S| întru rodurile cele frumoase,

H veseiitoare i nestriccioase,
ÎS

Slav.

aVmte! ticlosul meu su-

flet, c ai luat volnicie de la

p Dumnezeu s te îndestulezi de

jjg
cele ce sunt în Eden, î i s'a

îl poruncit s nu mnânci din

P rodul cunotinii. Pentru ce ai

*8 clcat legea lui Dumnezeu?
88

i acum, a Nsctoarei.

^Ictoare de Dumnezeu,
Fecioar, ca ceea ce eti du-

pre neam fica lui Adam, iar

dupre dar Nsctoare luî Hris-

tos Dumnezeu, pre mine, cel

alungat din Edem, m chiam
iari.

£*?M
3N6
**m
8*Mm

iur Catuvas ii cântm irmoaseie acestui

Canon, 8*
a<|>re uscat umblând Israiî,

||
„cu urmele prin adânc, pre

|g
„gonaciul Faraon vzându-1 în-

„necat, a strigat: lui Dumne-
jjg

„zeu cântare de biruin s-l
„cântm". M

Cântarea 3-a, Irmos:

u este BÎânt...

S
pele ce! viclean oarecând
ismuind cinstea mea, a

optit în urechile Evei cu îne-
lciune; de care eu amgindu-
m, vai mie! m’arn lepdat din

veselia vieii.

iMa cu obrznicie întin-

zându-mi,am gustat dinpomul
cunotinii, din care mi-a po-

runcit Dumnezeu s nu gust

nici de cum, i din dumneze-
easca mrire m’am lepdat cu

amar,

aV mie! ticloase suflete:

Cum n’ai cunoscut vicleugul?
Cum n'aî simit înelciunea i
zavistiavrjmaului? Ci mintea

î-ai întunecat i ai clcat po-

runca Ziditorului tu.

m

m
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i acum. a Nsctoarei

Ndejdea i acoperemântul
meu, Cinstit, ceea ce singur

H ai acoperit de demult, prin

H naterea ta, goliciunea lui A-

IU dam celui czut, Curat, cu

||
nestricciune iari îmbrcm

U du^m.

jS Catavasie,

U Nu este sfânt precum Tu
SS „Doamne, Dumnezeul meu,

H „care ai înlat cornul credin-

jg
„cioilor Ti, bunule, i ne-ai

II „întrit pre peatra mrturi si-

li
„rii Taîe“.

^ ez-nda, glasul al 1-lea.

jg Podoitie:

^ Spimânlatms’a losiî...

S Lepdatu-s’a Âdam din des-
ftarea raiului, prin mâncarea
cea amar, pentru neînfrânare,
nepzind porunca Stpânului,
i s

f

a osândit s lucreze p-
mântiii dintru care s’a luat i
cu multe sudori s mnânce
pâinea sa. Pentru aceasta noi

s iubim înfrânarea, ca s nu
plângem afar din rai ca i
acela, ci s intrm înlr’însui.

Slav.

Podobia: Cel ce te-ai înlat...

Nu vom tcea niciodat, Ns-
ctoare de Dumnezeu, a vesti

puterile Tale noi nevrednicit;

c de nu ai fi sttut Tu îna-

fj inte rugându-Te, cine ne-ar fi

Jg izbvit pre noi dintru atâtea

primejdii? sau cine ne-ar fi

pzit pân acum slobozi? Nu
ne vom deprta de la Tine,

Stpân, c Tu mântueti pre
jfjf

robii Ti pururea din* toate
||

nevoile. g*

Cutarea 4-a t irmos

I-lristos este puterea niea...

C instei m’ani învrednicit eu,

ticlosul, de la Tine St-
pâne, în Eden. Vai mie! cum
nTam înelat, i de diavolul

fiind zavistuif, m’ani lepdat
de la faa Ta.

P lângei-m, cete îngereti,

frumuseile raiului i podoaba
pomilor celor de acolo, pre
mine cel înelat ru i dela
Dumnezeu deprtat

Livad fericit, pomi sdii
de Dumnezeu, frumusei ale

raiului, acum vrsai lacrmi
din frunze ca din nite ochi,

pentru mine cel golit i în-

streinat de mrirea lui Dum-
nezeu,

Slav.

Nu te voiu mai vedea, nicim voiu mai îndestula de prea
dulcea i dumnezeeasca str-
lucire a ta, prea cinstite ra-

iule; c gol la pmânt m'am
lepdat, mâniind pre fcto-
rul meu.

i acum, a Nsctoarei.

Prea sfânt Stpân, ceea

mmm
mmmmmm
%%MM
Mmmm
mM
mmM
m
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§« ce ai deschis tuturor credin-

i doilor uile raiului, pre care

||
le-a încuiat Adam odinioar

îl cu neascultarea, desdude-mi
M uile milei tale.

Catavasie.

Hristos este puterea mea,
„Dumnezeu i Domnul, cinstita

îs „Biseric cu dumnezeeasccu-
Jjj

„viin cânt, strigând: Din
„cuget curat, întru Domnul
„przmiind*.

Cutarea 5-a, Irmos

:

Cu dumnezceasoii strlucirea Ta...

Z avistufndu-m vrjmaul,
de demult, pentru petre-

j|
cerea cea norocit din rai, urî-
torul de oameni în chip de
arpe m ?

a amgit i strein de

H mrirea cea venic m’a artat.

|j

Plâng i m tânguesc cu su-
8' fletul l cer s se adaoge ochi-

i lor mei mulime de îaermi;

UH
când privesc i vd goliciu-™ nea mea, pe care am câtî-
gat-o prin clcarea poruncii
Domnului

Slav.

Din pmânt am fost zidit cu
mâna lui Dumnezeu, i am au-
zit c iari am s m întorc
în pmânt eu, ticlosul. Cine
nu m va plânge pre mine,

cel lepdat de la Dumnezeu,
i care am schimbat raiul cu
iadul?

i acum, a Nsctoarei.

mar de tain a slvirii,

toi credincioii te vestim, pre
tine, Nsctoare de Dumne-
zeu, cea cu totul fr prihan.
Pentru aceasta te rog, Cura-
t, pre mine, cel czut din
cmara raiului, f-m iari
primit într’msul.

Catavasie.

Cu dumnezeeasc strluci-
„rea Ta, bunule, sufletele ce-
„lor ce mânec la Tine cu
„dragoste, m rog, luminea-
„z-le; ea s Te vad, Cuvinte
„al lui Dumnezeu, pre Tine
adevratul Dumnezeu, Cela ce
„chemi din negura greale-
lor“.

t aatarea P-a, Irmos r

Marea vieii vzâiulu-o.,.

C u vemânt de Dumnezeu
esut m'aî îmbrcat, Mân-

tuitorule, în Eden, ca un mi-
lostiv; iar eu am clcat po-
runca Ta, plecându-m vrj-
maului, î gol m’am vzut eu,

ticlosul.

mmmMMm
mmmmmmMMmm
&&MM
IMmmMmMm
IM
IM
IM
P
IM

ufiete al meu prea ticloa-
se, deprtatu -te-ai de Dum-
nezeu pentru neînfrânarea ta;

8
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iipsitu-te-ai de desftarea ra-
iului; de îngeri te-ai despr-
it; în stricciune te-ai pogo-
rît; o, ce cdere!

Slav.

Indur-te, miîuete fptura
mâinilor Tale, atotiitonile
Dumnezeule; nu m trece cu
vederea, rogu-m ie, Bunule,
pre mine cel ce m’am despr-
it de ceata îngerilor Ti.

l acum, a Nsctoarei.

Mane, ceea ce eti de Dum-
nezeu chemat î Doamn a
tuturor, ca ceea ce ai nscut
pre Domnul, împratul tuturor
i Mântuitorul, pre mine cel

ce sunt robit iari m chia-m în desftarea raiului.

Catavaeie.

Marea vieii vzându-o înl-
„ându-se de viforul ispitelor,

„la limanul tu cel lin aler-
„gând, strig ctre Tine: Seca-
nte din stricciune vieaa mea,
„mult Milostive",

condac
Gtuul al 6-lea

Al înelepciunii îndreptto-
rule i de tiin dttorul e,
al celor neînelepî învate-
rule î al sracilor sprijînito-

ruîe, întrete,îneîepete ini-

ma mea, Stpâne; d-mî cu-

vânt, Cuvinte al Tatlui; c
iat buzele mele nu le opresc
a striga ctre Tine: Indurate!
Miluete-m pre mine cel c-
zut.

ICOS.

ezut-a A dam atunci în

preajma desftrii raiului i a
plâns, i cu mâinile btându-
i faa, zicea: Indurate! rnilu-

ete-m pre mine cel czut

Vzând Adam pre înger a-

lungându-1 i menind ua dam-
nezeetei grdini, tar e a oftat

i a zis: îndurate! miluete-m
pre mine cel czut.

Simte durere, raîule, îm-
preun cu lucrtorul care a
srcit, i cu sunetul frunzelor
tale roag pre Fctorul s
nu-i încuie ua. Indurate! mi-
Iuete-m pre mine cel czut.

Raiule prea îmbuntite,
prea sfinte, prea fericite, cela
ce eti sdit pentru Adam i
încuiat pentru Eva, roag pre
Dumnezeu pentru cel czut,
îndurate, miluete-m pre mi-
ne cel czut.

SINAXAR
LA DUMINICA LSATULUI

DE BRÂNZ
Sinaxarul din MSrtesu. apoi acesta-

[îi aceeai zi îaeein pomenire de izgonirea
din raiul desf&îârii a lui Adam cel dintâi zidit.

mMmm
3#

3*
3*
3#

mm
3»m

m
33Mm
3*
3*
33M
j&i

33
33m
m
33mmmmmm
33m
3*Mmm
3$

mm
33

33
33
33
33
33



115_«3 1 .ASATi i LUI Dfi BRAnxA

m
*£

*%

*s
*%

*%n
*%
*s

nn
«s

«|«nn
tt£

Wf
*2
«S

«î

*3
3HC

P
*S
*S
«t

Stihuri

:

î mpreunu cu strmoii
,
lumea s jeleasc,

1 âci prin o dulce mâncare, a czut deodat,

îlnli Prini au aezat pomenirea izgo-
nirii lui Albim din rabla iu cepului
sfântului post de patruzeci de zile spre

a arta prin asia cât de folosi lor este pentru
firea omeneasc leacul postului i iari cat
do ruinos lucru este lcomia i neascultarea.
Aa dar Pariaii lsând la o parte pe celelalte
nenumrate, fpturi care pentru om au fost
fcute, ne-au pus în fa pe Adam cel dintâi
zidit ca s no arate lmurit întâi ce mare nu
a ptimit, pentruc na postit put io, al doileac de atunci rul a fost Introdus i în Ilrea
noastr i ui treilea c cea dintâi poruncii a
Iui Dumnezeu dat oamenilor este virtutea
postului. Aclam n'a pzit porunca, el ascultând
de pântece, dar mai bine do vicleanul arpe
pilu Eva, iui numai c n'a ajuns Dumnezeu,
ci i- a atras asupra sa moartea i a dat pieirii
po tot neamul omenesc. Din pricina desftrii
i neascultrii celui dintâi Adam, Domnul a
postit patruzeci de zile i a ascultat. Pentru
aceasta a i fost izvodit de sfinii Apostoli a-
cest post de patruzeci de zile pentru ca noi,
prin paza poruncii, s dobândim cu ajutorul
postului nestricciunoa pierdut de Adam,
care o ptimit pentru c n a pzit porunca!
Sau ap explicare: dup cum am spus mai
sus, scopul sfinilor Apostoli a fosl de a cu-
prinde pe scurt toate faptele svârite <ic
Dumnezeu dela începutul pân la sfâritul
lumii. Pricina tuturor relelor din viaa noastr
este clcarea poruncii i cderea lui Adam,
din pricina gustrii din pomul cunotinei bi-
nelui i râului. Pentru acest motiv sfinii P-
rini ne pun înainte acest lupt ea s fugim,
dar mai bine zis ca s nu trim in dpsMu,
Adam a fost plsmuit de mâna Iui Dumnezeu
ui ziua a asea; prin suflarea în fa a fus!
cinstit s îic chip al iui Dumnezeu; a primii
îndat porunca i a locuit în roi pân iu ceasul
al aselea din zi. în urm a clcat poruncii

fost izgonit de acolo. Pilon Evreul spunec Adam a stat in rai o sul de ani, Ali spunc u stat apte zile sau apte ani din pricina
einslei oe-o are numrul apte. Dar c Adam
a Întins mâinile i s'a atins de fruct în ceasul
al aselea din zi, a artat-o l noul Adam,
firitos, caro i-a întins mâinile pe cruce Iu
ceasul al aselea din zi, tmduim! nenoro-
cirea lui Adam. Omul a fost creat între stri-
cciune i notri câoi imc, spre a dobndi pe
acea spre care va înclina prin voin. Lui
Dumnezeu ii era cu putiD s fac pe om s
nu pctui asc de loc. Totui pentru ea ne-
strieciuneu s îlo i fapta voinei Iui îi d
porunca de n se atinge de toi pomii din rai,

afara de pomul cunotinei binelui i rului.
!

Foaie c Dumnezeu i-a îngduit s cugete a- St
supra tuturor fpturilor svârite de puterea £2
dumnezeiasc, dur nu i-a îngduit de fel s
cugete asupra fiinei iui Dumnezeu, Grîgorie S*
Teologul spune c pomii din rai sunt ideile I2&
Ilimmczecti, iar fructul este contemplaia. Cu £1
alte Cuvinte, spune Grigorie Teologul, Dum- x.jl
UC3&U i-« îngduit 'iui Adam s cerceteze ri y y,s cugete asupra tuturor celorlalte stihii ale 5*
urnii i asupra însuirilor lor, iar prin usta ICft
sa slveasc pe Dumnezeu. Aceasta este ade- £#
vârâta desftare. Poare cu Dumnezeu i-a in- V w
gftduit s cerceteze i firea «a omeneasc dar ILa
mi i-a îngduit de loc s cerceteze care’cste St
I’tna lui Dumnezeu, de unde i cum a adu* s£t
totul Ia fiina din nefiina. Adam ins a |«sat
la o parte pe toate celelalte stihii ale lumiii a început s cerceteze pe cele cu privire jS
la Dumnezeu, iscodind cu deamânmtul firea
dumnezeoaseâ. Fiindc era înc nedesvârit â*i prunc în astfel de lucruri, a czut, pentru §5
cu satana prin Eva i-a bgat în cap gândul £#de a ajunge Dumnezeu, tar murele i dum- £5
nezeeseul Hrisostom spune c pomul acela
urc o îndoit putere. El spune cft raiul a fost
pe pmânt i gândete c' este i spiritual i 5#
material, dup cum era i Adam. Amândoi
i raiul i Adam, erau Ja mijloc intre stric- ¥*
cuine i nestricclune. Prin aceast interpre-
taro se pstreaz i sensul litera! al Scripturii
l Totui nu se r nane numai ia litera Scrip- ¥#
linii. Alii spunea pomul «cela ora smochin,
pentru motivul câ îndat ce au cunoscut c £*
sunt goi s’uu acoperit întrebuinând frunze de ¥*
smochin. De asta i Hristos l-a blestemat ca S*
unul cea fost pricin clcrii poruncii, fimo-
cili nul arc îatradovr oarecare asemnare cu
pcatul. Mai iotul, dulceaa; apei asprimea &**
frunzelor i lipiciunea din pricina laptelui Iui’ £#
Sunt unii cari spun ca pumni acela simboll- £»zeaz împreunarea i cunoaterea Iui Adam. £46i a Evci. Dar interpretarea aceasta nu-i Sjfi
dreapt. Aa dar Adam, dup ce jl clcat po- *44
ruitca, dup ce sta îmbrcat cu trup muritori i-a primit blestemul, a fost izgonit din glf
rai. Dumnezeu a poruncit ca sabin "da foc s £#
pzeasc poarta raiului. Adam, stând în faa
ralului plângea c a fost lipsit de atâtea bu- gfc
ntui, din pricin c n’a postit Ja timp. Prin tf-ji

Adam s'a împrtit tot neamul Omeneau a-
colorai necazuri ca i el pân ee cel care
ne-a creai ne- a ridicat din nou la vechea
vrednicie. I-a fost iniiâ de îirea noastr pun-
gârit de satana, s'a nscut din sfânta Ee -

cioar i, vieuind într'un chip nespus de ¥4^
bun. ne-a artat calea cea adevrat prin ftf
fapte cu totul proUvnîee celor ale lui Adam. 55
adic prin post i prin smerenie i a biruit ¥#
e« maetrio pe cel caro ne a înelat. W&
Voind aa dar purttorii de Dumnezeu P-
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rîai s. ne înfieze îoate aceste lucruri in

tot cursul Trîodului, mai întâi a pus înainte

faptele Vechiului Testament Cel dintâi fapt

din acestea este crearea i cderea Iui Adam
din pricina desftrii, despre care facem acum
pomenire; apoi facem pomenire i de cele-

lalte fapte svârite de Moisi i de profei
dar mai cu seam facem pomenire de cuvin-

tele proorocului Dflvid. adugând ceva i din

cele ale Ilarului. Apoi, cu rânduial, tcem
pomenire i do laptele Noului Testament. Cea
dintâi din acestea este Buna Vestire, care
prin nespusa iconomie a lui Dumnezeu, cade
aproape totdeauna in sfântul post de patru-

zeci de zile. Apoi facem pomenire de minu-
nea svârit cu Lazr, de primirea Domnului
cu stâJpri i de sfânta l marea sptmâna
când se citesc aflatele Evanghelii i se cânt
cu glas dulce sfintele i mântuitoarele patimi.

In sfârit facem pomenire de Înviere i de
celelalte fapte prin citirea Faptelor sfinilor

Apostoli, pân la. pogorîrea Sfântului Duh,
când a Început predicarea cretinismului i
a adunai pe toi sfinii, în adevr Faptele sfin-

ilor Apostoli no încredineaz despre învierea

Domnului prin minunile svârite de apostoli.

Prin urmare am ptimit atâtea pentruc
Adam n'a postit o singur dat. De aceea se

pune acum, la începutul sfântului post de
patruzeci de zile, pomenirea lui Adam, pen-
tru ca, aducâudu-ne aminte ce mare ru a

adus nepostirea lui Adam, sa ne strduim s
primim postul cu muliâ bucurie i s- 1

pzim
spre a dobândi cu ajutorul Iui ceeacc n’a

reuit Adam, adic îndumnezeii'ea. S plângem
eu amar, s postim, s ne umilim pân ce ne
va cerceta Dumnezeu; cci fr acestea nu
cptm cu uurin cc-am pierdut,

Trebue s se tie c acest sfânt i mare
post este ca o zeciuial a întregului an. Pen-
truc din lene nu ne place s postim totdea-

una i s ne îndeprtm de role, sfinii Apos-
toli i dumnezoestii Prini au rânduit acest

post ca un lei de seeGTi. In chipul acesta

vom terge acum, sdrobindu-ne inima i umî-
lindu-ne prin post, toate faptele noastre rele

ce le-am svârit în cursul inlrogului an; de
asta trebue s-l pzim cil mai mult grij-

Dar nu numai pe acesta, ci i pe celelalte

trei posturi, adic postul sfinilor Apostoli,

postul Sântâmriei i postul Naterii Domnu-
lui, cci dumnezeietii Prini au rânduit a-

eeste posturi in legtur cu cele patru ano-
timpuri ale anului. Mai mult decât pe cele-

lalte îns trebue s cinstim p ostul acesta

de patruzeci de zile din pricina sfintelor pa-

timi i din pricin c Hristos a postit aerat
post i s'a proslvit. Moisi a poilt patruzeci
de zile i a primit legea i l-au postit i Tlie

i Daniil i toi câi au fost plcui înaintea

lui Dumnezeu. î Adam arat c postul este

bun prin aceea c a fost izgonit din rai jr en-

truc n'a postit. Pentru aceast pricin deci

a fost aezat la începutul postulai mare po-

menirea Izgonirii lui Adam din rai.

Prin nespusa Ta milostivire, Hristoase Dum-
nezeul nostru, învrednjcete-rie de desftarea
raiului i ne miluete, ea un iubitor de oa-

meni, Amin.

Cântarea a 7-a, Irmos:

Dttor de rou...

C ela ce stpâneti toate vea-
curile, Doamne, cela ce

m
mm
m
mM
Stfm
8*M
m
X4mm

m ai zidit pre mine cu voia

Ta, nu m trece cu vederea.
Dumnezeule, pre mine cel za-

vistuît de vicleanul balaur oa- m
recând i care te-am mâniat, |j
Mântuitorule; ci iari m m
chîatn. a»

Cu îmbrcminte de ruine
|J

fiind îmbrcat, vai mie îîn loc p
de vemânt luminat, plâng gj
pierderea mea, Mântuitorule, M
i cu credin strig ie, bu- H
nule: Nu m trece cu vede-

gj
rea, Dumnezeule, ci iari m m
chiatn.

Slav. U
Rnit-a arpele cel prea vi-

||
clean tot sufletul meu, cu vi- m
deug, i nVa îsgonit din des-

jf|

ftarea raiului; ci o, îndurate jîg

Mântuitorule ! nu m trece cu
vederea; ci, ca un Dumnezeu, gtf

iari m ehlam. H
%%

i acum, a Nsctoarei, ^
R ugciunea mea cea smerit ||

primeste-o cu milostivirea Ta, M
5 ' m



3*3

3*3

3*3

3*3

3*3 ceea ce eti cu totul fr pri-

U|
han, î-mî d, curat, iertare

jjjg

de greale mie, celui ce strig

neîncetat cu plângere: Nu m
gg

trece cu vederea prea bun,
H cî iari m chiam.

Catavasie,
jX

#3 D ftor de rou cuptorul î-a

|jj
„fcut îngerul cuvîoilor tineri

;

„iar pre Haldei arzând u-i po-

jj|
„runca luiDumnezeu, pre mun-

3*3 „citorul l-a plecat a striga: Bine

H „eti cuvântat Dumnezeul pa-
*3 „rinîlor notri".
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Captarea S-a, Irmos:

D ia vpaia cuvîoilor...

^ Cu daruri de multe feluri, o-

H dînloar, al cinstit lucrul mâi-
tiiîor Tale, ttnule iubitoruîe de

H oameni; iar cumplitul balaur
3*3 cu uerarea m’a înelat, vai

H mie! golindu-m de buntile
3*3 ce am avut
3*3

3*3 P entruce ai ascultat sfatul

U cel amar i dumnezeetei po-

li
rund neasculttor te-ai fcut ?

^ Vai mie! smerite suflet, pre

!|
Dumnezeu aî scârbit, pre ca-

3*3 rele pururea a-I slvi cu în-

gerii te-a rânduit.
3*3

3*3 Binecuvântm pre Tatl.,

H erpilor i fiarelor te-ai f-
3*3 cut stpân; cum dar, ai vor-

H bit cu arpele cel pierztor de

Jjj

suflet, luând sfetnic pre vrj-

maul ca pre un prieten ade-
vrat? Vai de a ta înelciune
ticlosul meu suflet!

l acum, a Nsctoarei.

P re tine, cortul cel purttor
de lumin al întruprii lui

Dumnezeu, te ludm, Mrie,
de Dumnezeu druit. Pentru
aceasta, mie, celui ru întune-

cat de patimi, arat-mi lumina
îndurrii, ndejdea celor des-

Catavasie.

S ludm, bine s cuvântm l aâ ne închi-
nm Domnului cântând-.

.

D in vapaie cuvîoilor rou
„ai izvorît i jertfa dreptului

„cu ap o ai ars; c toate le

„faci, Hristoase, cu singur
„voirea. Pre Tine Te prea înl-m întru toi vecii".

Cântarea 9-a ( Irmos:

P ry Dumnezeu a-I vedea...

D ulce la gustare mi s’a ar-
tat în rai rodul cunotin-

ei; iar sturându-m de mân-
care, venin s’a fcut sfâritul

lui. Vai, suflete ticloase! Cum
neînîrânarea Ta Te-a înstrei-

nat din locaul raiului.

Dumnezeule al tuturor,

Doamne al îndurrii, caut
spre smerenia mea cu milo-

stivire i num trimite departe
de dumnezeescul rai; ca v-
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3e
$3 zând frumuseile de unde am
|| czut, s m rievoesc cu plân-

Jg
geri, s iau iari cele ce am

H pierdut.

S P lâng, suspin i m tângu-
M esc, vzând pre heruvim ca

Jjj
este rânduit a pzi cu sabia

#3 cea de vpaie intrarea în E-

H dem, cea neapropiat tuturor

S
clctorilor de porunc; vai!

de nu mi-o vei face tu neo-

H prît, Mântuitorule.
$3

Stavâ.m -

H Îndrznesc spre mulimea
Sî milei Tale, Hristoase Mântui-

H torule, i spre sângele dumne-
fcg zeetei coastei Tale, prin ca-

rele ai sfinit firea omeneasc
î celor ce slujesc îe, Bunule,
le-ai deschis uile raiului, pe
care mai înainte le-a încuiat

Adam,

*3
33
33
33
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33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
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A Nsctoarei de Dumnezeu.

C eea ce etiu a vieii ne-

umblat i înelegtoare, Fe-
cioar de Dumnezeu Nsc-
toare, care nu tii de nunt;
deschide - mi cu rugciunile
Tale uile raiului cele încuiate

mai dinainte; ca s Te slvesc
pre Tine, ajutfoarea mea cea
dup Dumnezeu, i scparea
cea tare.

Catavasie,

P re Dumnezeu a-1 vedea nu

„este cu putina oamenilor,
„spre care nu cuteaz a cuta
„cetele îngereti. Iar prin

„Tine, Preacurat, s’a artat
„oamenilor Cuvântul întrupat;

„pre carele slvindu-1 cu o-
„tile cereti, pre Tine Te fe-

„ricim“.

LUMINÂNDA ÎNVIERII

Slav, aceasta stfMrfc:

Podobia: F cinei auzii,..

P orunca Ta, Doamne, nu am
ascultat-o eu ticlosul, i go-
1îndu-m de mrirea Ta, vai

miel m’arn umplut de ruine,
i din desftarea raiului nvam
deprtat; Indurate bunule, mi-
luete-m pre mine ceî lipsit,

dupre dreptate, de a Ta bu-
ntate.

i scum-

Pocobie: Cu Apostolii s ne suim-..

D eprtai fiind,Doamne, din

rai mai înainte pentru mânca-
rea cea din lemn, iari ne-ai

adus pre noi prin cruceaî prin

patima Ta, Mântuitorule i
Dumnezeul meu. Prin care în-

trete-ne s svârim postul,

cu cuvioas curie, i s ne
închinm damnezeeste i învi-

eri, Patilor celor mântuitoare

;

cu rugciunile cele ia ce Te-a
nscut pre Tine.

LA LAUDE
Pin Octoih, 4 fililiîri ule învierii i una a Iui

Anatolie iar din Triod aeeste aamogîasnice,
glasul al 5-lea.

A dam cu plângere a strigat:
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*£ Vai mieî c arpele i femeia

||
dela dumnezeeascîndrznea-

51 î m’a gonit, i din desftarea

H raiului mâncarea din pom ni’

a

jjjj

înstreinat. Vai mie! nu mai pot

H rbda ocara. Ceî ce eram odt-

H nioar împratul tuturor fp-
H turiîor celor pmânteti ale lui

|| Dumnezeu, acum rob m’am
*8 fcut, dintr’o sftuire farde-

H lege. i cel ce eram oarecând

jjg
îmbrcat cu mrirea nemuri-

H riî, cu piele de om muritor cu

H jale sunt înfurat Vai mie!

m Ce plângere îmi voiu lua întru

H ajutor? Ci Tu, iubitorule de

jg
oameni, cela ce din pmânt

H m’aî fcut, cu milostivirea un-

gi
brcându-Te, din robia vrj-

ii masului iari m chiarn i

H mâ’ mântuete.

51 Stih . M rttirisi-inâ-voiu ie, Do-îmne
h
eu toat

inima mea, spune-vom toate minunile Tale.

H C ltoriabuntilers'ade-

ii
chis. Ceî ce voii s v nevoii

H intrai, încingându-v cu ne-

g§ voina cea bun a postului. C
cei ce se lupt dupre lege, du-

H pre dreptate seiîncununeaz.

H i luând toat întriarmarea
îl crucii s ne luptm împotriva

H vrjmaului, ca un zid nestrî-

m cat iînd credina, i ca o pla-

H to* rugciunea, i ca un coif

||
milostenia. In loc de sabie,

H postul carele taie toat ru-

|| tatea de la inim. Cel ce face

m acestea, va primi cununa cea

II adevrat de la împratul tu-

li
turor, Hristos, în ziua jude- |j

li

cau. M
Glasul al 6-lea.

\\ Stih: V eseliîu-voiu i nm voiu bucura intru

ii Tine, cuta-vom miniele Tâu
p
înalte.

A dam din rai a fost izgonit, M
1 cu mâncarea împrtiridu-se7 ÎS

|

ca un neasculttor. Moisi v- ||
Ij ztor de Dumnezeu s’a fcut,

|j
|!
cu postul, curindu-i ochii |f

I!
sufletului. Pentru aceasta cei

;

ce poftim s fim locuitori ra-
jg

||
iului, s ne lepdm de hrana ||

||
cea nefolositoare; i dorind

|
s vedem pre Dumnezeu, s S

j|
postim ca Moîsi patruzeci de

|g
|

zile. Cu rugciuni i cu cereri, H
| struind din toat Inima, s p
I
potolim patimile cele sufle-

8 tetl, s gonim sburdrile cele ||
II
trupeti. Uori s trecem spre g#

Ij cltoria cea de sus, unde ce- %%

li
tele îngerilor cu glasuri fr

||

tcere lauda pre nedesprita H
li Treime; s vedem neasem- ||
||
nata i stpâneasca frumusee.

I! Acolo învrednicete-ne, Fiule

j|
al lui Dumnezeu, dttoru le de

||
jj
via, pre not cei ce ndjduim H

||

întru Tine, s dnuim îm-

||

preun cu ostile îngereti. Pen- Q
8 tru rugciunile Maicii, celeea

I;
ce te-a nscut, Hristoase, i

gg
;|

ale apostolilor, t ale mucenî- ^
cilor, i ale prea cuvioilor.

||
Slin; :? coal&-tc, Doamne Dumnezeul meu, Mj|

inalt-se mâna ta, nu uita pre dracii t?A

pân în sfârit. Qg
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H osft-a vremea, începutul

î|
luptelor celor duhovniceti, bt-

SS ruina cea împotriva dracilor,

H înfrânarea cea întriarmat, po-

li
doaba îngerilor, îndrznirea

H cea ctre Dumnezeu. C prin

î|
aceasta, Moist s'a fcut vor-

fi? bitor cu Ziditorul i nevzut

J*|
a primit glas în urechile lui,

m Doamne, prin aceasta învred-

H nicele-ne l pre noi, s ne
închinm patimilor Tale i

H sfintei învieri, ca un iubitor

|| de oameni.

mm
m
w.

DUMINICA

Slavft, lot aceasta.

i acum, & Nsctoarei de Dumnezeu:

prea biaccuvântal eti..*

Doxologia cea mure.

^ [ obinuita Litie, în pridvor, Ja oare cântm
vHÎ Slav, i acum; Stihira Evangheliei.

Apoi ceasul I .

48 i se cetete învtura pentru credin a

48 cuviosului printelui uostru Teodor Studitul.

Apoileul.

48

m.

*x LA LITURGHIEm
4*8 Fericirile glasului pe 6 i, din Canonul Trio

dului. Cântarea 6-a, pe 4.

Apostol: Din Cartea cea ctre Romani.

P Evanghelia de la Matei.

| i dumnezeeasca Litwghir a Iui Iun ti (iurfi

M
m,

m

de-aur.

CHINONieUL

Ludai pre Domnul din ceruri...

CADE SE A TI,

C dintru aceast Duminic pân Ia înlarea
j*]j cinstitei Crud se prsete Poiieleul i se
rg cânt numai la Privisliorile Praznicelor stâ-MM

cânt numai ia Prîvigliorile Praznicelor st-
pâneti i la sfinii cei mari.

DUMINICA SEARA
Dup Fonimul obinuit, la D oamne strigat am,

punem stihuri UJ, i cântm Stihiri ale poc-
inei din Octoîh, ale glasului de rând 4,

Acestea sunt scrise, din toate glasurile, la

sfâritul crii. ^
In Triod 8, i de la Minei 3, Stilurile. glasul

* al 2-lea. jfî

Podobia: C ând lemn... M
Facerea lui losif.

C u înfrânare s ne sârguîm M
toi a smeri trupul, tre- H

când dumnezeeasc msura
postului celui fr prihan. i
cu rugciuni i cu I&crms sa

||cutm pre Domnul, ceî ce ne SI

mântuete pre noi, i uitare H
rutii desvârit s facem,
strigând: Greit-am ie, mân- U
tuete-ne ca odinioar pre Ni-

||
nevîtenî, Hrîstoase împrate, m
i sie f prtai împrie! ce-

retl, mult îndurate,

jVi desndjduesc, aducân-
du-ml aminte de iu crurile mei e,

||
Doamne, cele vrednice de toa- pt munca; c iat neuliându- ||m la cinstitele Tale porunci M
Mântuitorule, ru mi-am chel- H
tuit viaa mea. Pentru aceasta Mm rog, curafindu-m cu ploile H
pocinii, lumineaz-m prin ||
post i prin rugciuni, ca un
îndurat, s nu Te scârbi de ||
mine fcatorule de bine al tu-

||
turor, i prea bunule. 11mM Alia, a lui Teodor Studilul, glas acelai.

Podobia: TJar i 1T,ilor celor mai presus...

Vremea postului s o înce-
8*
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pem luminat, suptiindu-ne pre
noi nevoinelor celor duhovni-
ceti, S ne lmurim sufletul,

s ne curim trupul.S postim
precum de bucate, aa i de
toat patima, desftându-ne cu
buntile Duhului. Intru care
petrecând cu dragoste, s ne
învrednicim toi a vedea prea
cinstit patima lui Hristos,

Dumnezeu, i sfintele Pati,
duhovnicete bucurându-ne.

Apoi din Mineiu ale sfântului 3 Podobnice
Slav, de are; iar de nu. Slav i acum, a

Nsctoare!, acelai glas. din Minei 1

!

E^ire-^ cMsjaU& sj'o K-oo\
. dininâ' linu.

.

Prochimen mare, glasul al S-leu :

S â nu întorci faa Ta de la

sluga Ta; când m necjesc
degrabm auzi. fa aminte spre
sufletul meu, i-l mântuete

pre el

Stih: jjâBtuirea Ta, Durttnexeule, s ni sprj-

îineasc.

Stih. V ad s Era cil i sâ se veseleasc.,.

:

ruti pre Dumnezeu i va fi viii su-
fletul vostru.

i iari cu glas mai înalt:

$ na iaiorcî fata Ta dela sluga Ta.

CADE-SE A TI
C în toate Duminicile sfintelor patruzeci de
zile, la Vececuie,se., face ieirea pentru Pro-
chimenul cel mar.c. poj ceste-np
"DoarnSE^

r

trel ' metanii mari
,

i Eeteni ite
'

LA ST1HOAVNA

Slîhira aceasta, glasul al 4-lea.

Strlucit-a darul Tu Doa-
mne. straiu cit-a luminarea su-
fletelor noastre. Iat vreme

bine primit, iat vremea po-
cinei. S lepdm lucrurile

întunereciilui, i s ne îmbr-
cm cu armele luminii. Ca tre-

când noianul cel mare al pos-
tului, s ajungem la învierea
cea de a treia zi, a Domnului
i Mântuitorului nostru, lisus

Hristos, cel ce mântuete su-

fletele noastre,

Sf.li : C tre Tine am ridicat ochii moi, cela

ce locuieti in cer; iat precum sunt ochii

slugilor in mâinile stpânilor si, precum sunt
ochii roabei în mâinile stpânei sale; aa
ochii notri ctre Domnul Dumnezeul nostru,

pân ce se va milostivi spre noi.

i cântm tot acea StIMr.

Apoi Stih:

ilueto-nc pre noi> Doamne, miluo^te-ne
;
c

proa mult ne-am umplut de hul, prea mult
s'a umpM sufletul nostru: ocar celor ce
sunt întru îndestulare l hul celor mândri

i Martiri ca.

C el ce Te prea slveti întru

pomenirea sfinilor Ti, Hri-

stoase Dumnezeule, fiind rugat

de dânii, trimife-ne nou ma-
re mil.

Slav a sfântului din Mjneiu + de are; i acum,
a Nsctoarei* dup glasul Mineiului; iar de
nu are

f
Slav i acum, a Nsctoare!, glas

aceiai,

Podobia: C a V™ viîetiz.

.

C etele îngerilor te slvesc
pre tine, Maica Iui Dumnezeu.
C pre Dumnezeu Prea curat
l-aî nscut, pre Cel ce este

pururea cu Tatl l,'cu Duhul
i carele a aezat ostile înge-
reti din nefiin cu voia; pre
care roag-L s mântuiasc i

a*
5»mmm
mmM

m
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s lumineze sufletele celor ce
te laud pre tine cu dreapt
credin Preacurat.

[
A cum slobozete pro robul Tu,.*

! Sfinte Dumnezeulo.t-utrei metanii, Prea Sfân-

t Treime, T aii] nostru i aceste tropare, gla-

sul l-in: Nsctoare de Dumnezeu...

o metanie.

Slav

B oteztorul lui Hristos ..

o metanie

i acum
E ugai-v pentru noi.,,

înc o metanie

Apoi cel mai mare zice cu glas lin i regulat

aceasta, fr metanie

Sub milostivirea ta scpm noi...

Doamne iniluete

|de 40 de ori)

Slav i acum...

eea ce eti mai cinstit...

I ntru numele Domnului, binecuvânteaz
Printe

:

Preotul zice Iiefonisui

:

Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul
nostru...

Amin.

Apoi, rugciunea

:

împrate ceresc...

l facem trei metanii mari, zicând rugciunea
cuviosului EIrem irul:

Doamne i Stpânul vieii

H mele, duhul trândvirii, al gri-

fei jîrîî de multe, al iubirii de st-
H pânie i algririi în deert nu

H mi“l da mie.

O metanie

*K _

H I ar duhul curîei i ai gâtt-

StS duluî smerit, al rbdrii i al

|J| dragostei, druete-1 mie ro-
jts bului Tu,

O metanie

Aa, Doamne împrate, d-
ruete-mi ca s-mi vd grea-
lele mele i s nu osândesc
pre fratele meu; c bine eti
cuvântat în vecii vecilor, Amin,

O metanie

Apoi srutm icoanele, Ia locurile noastre»

dup obicei, i zice cel mai mare:

S lav 'fie Ilristoase Dumnezeule, ndejdea
noastr, slav ie.

i bc face rugciunea de Preot i ApolisuL

deplin.

Apoi Pave cernia cea mic, dup obicei, cu

Închinciuni i cu metaniile postului,

. La Slav întru cei de sus...

trei metanii.

Canonul Nsctoarei de Dumnezeu,
O ade-se s te f ericim,s fiute Dumnezeule...

trei metanii'

Apoi obinuitele tropare
Doamne miluete

[de 40 ori)

Cela ce in toat vremea—
Preotul

:

Dumnezeule, milostivete-tc...

trei metanii mari.

Rugciunea Sfântului Efrem irul:
D oamne i stpânul vieii ..

cu celelalte 12 închinciuni mici,

Apoi
Sfinte Dumnezeule,

Dup
T atl nostru, D oartrne miluote

Ide 12 ori)

i rugciunea:
N espurcat, neîntinat; i ne d nou,

Stpâne..

A polisul.

Spre tiin
Toate Vecerniile i Pavecernîele din Du-

minicile urmtoare pân la Duminica a cin
cea a sfântului post se vor svâri întocmai,
ca in aceast Duminic, neschimbând nimic,
afar de locurile unde se arat ce trebue

schimbat.
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5S Toac Paine] isinrhul la ziu, din pricinii
întârzierii cu mnâgâifirea de seara, si udu-

28 nându-ne toi dup obicei in Biserica, cetim
25 Miezunoplic fr metanii; numai la sfârit,
215 trei metanii muri cu rugciunea: Doamne i
ise Slâpânui. Aceasta o facem numai îi ziua cea
jjj. dintâi, in celelalte zile ale BÎânluhii i inare-

JDilui posi, cetim Miezonoptka cu iii metanii

2g dup obicei.

Ap'ii sculâadu-se Preotul face obinuita itio-

# tnole celui mai mare, intr io sfântul Altar
i luând l delnia, tii i nointea sfintei mese

ij» i cdind iu chipul crucii, zî.ce: Binecuvântat

jj este Dumnezeul nostru, i noi rspundem,
k inin.; iese Preotul i cdete, Iar cetitorul

** Psalmilor, ce este rânduit, zice: Sîinte Dum-
sJv

nDKeu te ftot tar metanii; dup Tatl nostru,

H Preotul ecfonîsul: C a Ta este împria;
g si dup Amin, Doamne miluete, de 12 ori.

V enii s no închiDnvîe ireî ori i V salmJi

|jjE .19 i 20. Dup sfâritul lor, Sfinte Dumne-

ijjjj
zeulefâi de motanii. Dup Tatl nostru, o-

îjj b'nuitelc Tropare. Acestea cântând u-le
;
c-

dete Preotul sfântul Altar î tout biserica
Apoi Estonia;

i^£ Mihtete-ne pre noi Dumnezeule...M Pentru Arhiereul, pentru Regele. Apoi Ec-

Tenisul

:

f| C milostiv i iubitor...

Cetcu. A min,i îndat zice: î ntru numele
Domnului,i preotul S; 3a-r sfintei i cei de
o fiin... Iar îratule, cel rânduit, zice A mirt,

i cetete cei ase Psalmi. iu emuli cu
toati luarea aminte. i cu frica lui Dumne-
zeu ca i cum ar vorbi, nevzut, cu Dumne-
zeu, nefiînd voie s se bpteiisc, nici s
scuipe sau s tucasc. Ci mai lâitts s la

aminte fiecare eelc ce se cetesc, având

mâinile strânse in piept, cu petele plecate, cu
ochii cutând iu jos iar cu ochii inimii cu-
tând la rsrit; rugându ne pentru pcatele
noastre i aducându-ne nininle de moarte, de
munca ce va s fie i do vieau venic.
La începutul Psal mulul 1U2, zice preotul

rugciunile Utreniei. Dup sfâritul Psalmilor,

8 lav. i acum,A Uluiade trei ori, apoi R cteil ja
cea mare. Si cânf cântreul cel rânduit,

A Uluia pe glasul ce se întâmpl în Ocioih.

Stih 1

:

fie noapte mânec diiliui meu ctre Tino
Dumnezeule; pentruc lumin sunt porun-

cile Tale.

Stih 2:

Dreptatev învai cei ce Io ouii prepmânt,

Stih 3

:

izmulre va lua pre poporul cel neinvfat.

Stih 4:

daoge lor rele Doamne; adaoge rele ce-
lor mrii ai pmântului.

Si dup flecare Stih, A Jiluiade trei ori, apoi
T reimica glasului; l le cântm cu umilin
i ou glas mare i rar. La al 2-lea Tropar,

Slav, far al 3-lea, j acum. Apoi cetim o

Ca ti am a Raltirii i dup fiecare stare. Ia

A liluia, facem câte trei închinciuni toi în-
tocmai, urmând Kgumanului sau Eclesiarhului.
Dup întâia Slihologie, czâudole, cele de

umilin, din Gctoih.
Apoi cetim pe Sfântul ETem irul.

(Din aceast sd se începe cotitul din sfântul

Bfrem, care ine pân în Vinerea Stâlprifor).
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Dup a doua StJholole, ‘ezâods Trloduluf
a Iul losif. Glasul al 2-lea.

Podobie : Ceea ce eli izvorul milei...

C u diimnezeescul început al
postului s câtigm umilin
sufleteasc, strigând: Stpâne
Hrîstoase, primete rugciu-
nea noastr, ca nite tmâe
aleas, î ne mânuiete pre
noi de împuita stricciune,
rugmu-ne, i de înfricoata
munc; ca cela ce eti însui
bine primitor.

Slava, toî aceasta; Si acum. a Nâîcfoerni,
ase menaj,

Ceea ce eti izvorul milei,
milostivirii ne învrednicete
pre noi Nsctoare de Dum-
nezeu

; caut spre poporul cel
pctos, arata, precum dea-
pururea, puterea ta; c spre
tine ndjduind, bucur-te!
strigm ie, precum oarecând
Gavriil mai marele Voevod al
celor fr de trupuri.

l iari cetim din sfântul Efrern.
Dup a treia Stltiologle, ezâada lui Teodor,

glasul al 2-lee.

PodobJa: Prea curatului Tu chip...

jjg
Prea cinstita! post s-l în-

p cepem luminat, strlucind noi
îg cu razele sfintelor porunci, ale

** Iui Hristos, Dumnezeul nostru,

f care sunt: strlucirea drago-
tii, fulgerul rugciunii, sfin-

i îe«a curiei, tria bunei vi-
tejii. Ca s ajungem luminai

la sfânta i de a treia zi în-
viere, care lumineaz lumea
ctj nestricciunea.

Slav, tot aceasta
I acum, s Nsctoarei de Dumnezeu.

ugciunea ta cea nebiruit
câtigând u-o în nevoi, scap
minunat, mai pre sus de n-
dejde, de cei cem necjesc,

ii

o Maic a Dumnezeului nos-

I

irul C tu apuci înainte tot-
deauna, gonind întunerecul

II
multelor pcate, ale celor ce
se roag ie cu credin. Pen-

ii
tru aceasta cu mulumit strî-

:
gm ie: Primete Stpân

I
aceste scurte laude de mulu- I

!|

mit, pentru c-mi eti mie în- !

j

tru toate ajuttoare,

r
Apo oct ni d:n Lavsafcon sau din cuvinte" e

sfântului loan Scftrarul.

r salinul >d
i obinuita rugciune,

ântuete Dumnezeule, poporul Tu..
Dup care, începem
Sâ cftntum Domnulu',

pc gîfisu Canonului d.n Min iu al sfântului
zilei, cântând Canon 1 cu Irmosul pe fi.

Inr d-?la SiUiuJ:

tunel s'au grbit voevozii Edomului ...

se încep e!e din Trlod. cintând 4 tropare
ale Iui JosiL

Dela St'irnl
1 OfflDul, ceia cg împrtete veacurile.,
iucep troparele Lui Teodor cântând o stra-
na un tropar f n doua stranii a't tropar
davr reimica; î acum: a ; -aioar

Apoi ziceai, cu gin* mal înalt:
lav ie, Dumnezeul nostru, slav ie,

cântând celelalte tropare ale Iul Teodor,
Dup care. zicem

C utavasia,care-j Irmosul Canonului al 2-it-a.
In a -* ClC 1 i Aii fiO SR t K. rM f"*"A W.i «. n - a-L P __ . i dPV rn.
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$! al

tot timpul postului,

iar a 3-a Cântare o cutm a^a:

Strana cea maro zice st hui :

Pomnul s'a suit îd ceruri

eu troparul canonului din Mlneiu.

Iar a doua stran, Stihul

:

-i va da trie Împrailor notri,
doilea tropar al Cau oului din Mlneiu

Apoi
Slav i acum: « Nsctoarei

cu troparele Canonului.
Lr la urma Canonului, cânt strana cea mare
Irmosul deîa a 3-a Cânta-e 3 Mi netului.

Ia acest fel, cântm i a fi a cutare.
Dup a 3-a Cântare. deîa Mioeiu i

a Nsctoarei.
Iar Cântrile a 4- u, a r>-a i a 7-a lo cântm att:

Zicem Irmosul Canonului din Minerii

i ceie dou Stihuri dola sfâritul Cântrii eu
dou tropare ale Minerului : Slav i acum.
Iar Intra Cântri ou socotim i Irmosul, pen-
nic Irmosul se zice la Începutul Cântrilor.

Jrmoasele Mineiului

se câoiâ dup Canon, numai dup a 3 a i a
5-a Cântare, pentruc la aceste Cântri nu

§e cânt irmosul ia început.

Dop a 6-a Cântare

£e pane Martiriea glasului i Smaxarul deia
Mineîu.

S se tie

ca aa cântm, in tot postul Cântrile Psaltirii

în cele ase zile ale sptmânii. Numai In sp-
tmâna întâia, a cincca i a asea cântm:
Luai, Cântarea l-a; Mari, Cântarea 2a;
Miercuri, Cutarea Sa; Joi, Cântarea 4-a;

Vineri, Cântrile 5-a, 6-a, 7-a, S-a i a 9-a.

La câuterBA 9-a, totdeauna rostim: Mrete
sufiete l meu pre Domnul...

Iar în. sptmâna 2-a, 3-a i a 4-a, Sâmbta
cântm toa' Cântarea 6-a pe glasul de rând.

La lei. Cântarea 7-a, 8-a i a 9-a,

Cuvine-se s tim
*

c de va cdea in zilele de peste îuptmân,
afar, de Sâmbt i Duminic, la Minei u doi

sîini la râtul, cântm Stilurile unuia Ia Ve-
cernie iar ale celuilalt ia Laude, pe 4,

Canoanele lor se cetesc amândou, pe 6.

Iar unde Triodui are Tri cântare, cântm o

singur dat Irmosul sfântului dintâi i dup
Irmos zicem 2 Tropare, uaindu-le înirun sin-

gur Tropar, i Troparul cel dinaintea Tropa-
rului Nsctoarei; pe acesta lsâudu-1 la o

parte. Apoi deîa sfântul al doilea zicem: 2

Tropare îr,tr’udul, Troparul al 3-lea dinaintea

Troparului Nsctoarei i Troparul Nsctoa-
rei; iar dala Triod, amândou Canoanele pe

8, precum s’a zis mal sus.

S se tie, dsasemenea, c în postul mare
se cânt Mineiul î Trieântarea

; Octoihul Iiiud

întrebuinat numai Duminica, undo nu este

Tricântare se cânta numai Mineiul.

Dup a 3-a Cântare, preotul zice Ectenla

mic; apoi ezâada sfântului, odat ; Slav i
acum, a Nsctoarei i cetire dela Sfântul

Toan Scrrui.
Dup a 6-ft Cântare, Ectenia mic i Mar-

tirica glasului. Dac sfântul are Condac, il

zicem dup Cântarea a 6-a; iar Martiriea o

zicem dup Întâia Ca tis oi. Apoi Se dealna
Octoihului cu pripeala: Minunat este Dum-
nezeu intru sfinii si... i Sinaxarul zilei

dio Mineîu.

mmm
mmm

m M

m

m
%¥t
%%

m

m m

Cum voiu plânge acum cde-
rea mea? Ce început voiu M

pune mântuirii mele? Eu cel H
ce desfrânat am vieuii Indu- gj
rate, cu judecile care tii, |5|

mântueste-m.
1

g*

iat vremea pocinii, iat |$
ziua mântuirii, intrarea postu-

||
luî; suflete privegheaz i în- B
trrile poftelor închide-le, c- |J
tre Domnul uîtându-te. M

întreitul val al pcatelor în-

vlulndu-se, întru adâncul des- £*

TRICÂNTAREA LIII IOSIP

Cântarea l-a, Clasul a! 2-lea, Irmos:

' ea ii popoare...

Aici se cetete întâia Cântare din Psaltire
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ndjduiriim trage; ci la no-
fânul îndurrii Tale alerg,

Doamne, mântuete-m.

insu-mi eu pcatului ra’am
fcut rob, însu-mi eu mi-am
deschis ua poftelor. Lesne
ierttorule, Cuvinte, întoarce-
m, mântuete-m, cu milos-
tivirea Ta.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

ecioar, ceea ce ai nscut
izvorul neptimirii, tmdue-
te-m pre mine, cel rnit de
patimi, i din focul ce! venicm scoate, ceea ce singur
eti de Dumnezeu druit.

Alt Tricântare a lui Teodor, Glasul i
Irmosul aceleai.

Venii popoare s primim
astzi darul posturilor, ca o
vreme a pocmH de Dumne-
zeu druit, i cu aceasta pre
Mântuitorul s-î milostivim.

S osit-a acum vremea nevo-
inelor, intrat-a cltoria pos-
tului

;
s-l începem toi cu dra-

goste, aducând Domnului bu-
nti, ca nite daruri.

Slav, a Treim &i.

nîme nealctuit, întreit

lumintoare, singur prea st-
pânitoare, atotputernica, aiot-

vieuitoare, Dumnezeule i
Doamne, Printe aiotiitoruîe,

Hule i Dubiile, mântuete pre

cei ce Te cinstesc pre Tine.

l acum, a Nsctoarei

S ludm sfântul munte al

lui Dumnezeu, pre Maria cea
nespurcat, dintru care a r-
srit soarele dreptii celor din
întunerec, Hristos, vieaa tu-

turor.

Slav -io, Dumnezeul nostru
,
Slav ie.

Cru de foc a luat pre Jlse

cel luminat, cu postul fiind

într’arniat, pre Moisi l-a artat
vztor celor negrite, i noi
pre acesta primindu-1, vom
vedea pre Hristos.

Slav ie, Dumnezeul nostru,..

dam a mâncat mâncare i
l-a alungat din raiu nelnfrâ-
narea, iar pre noi, Doamne,
primindu-ne postul, ne va a-
rta vrednici de pocin, iu-

bitorule de oameni.

Irmosul:

enii popoarelor s cântm
„cântare lui Hristos Dunine-
„zeu, cel ce a desprit marea
„i a trecut pre poporul, pre
„care l-a scpat din robia E-
„giptenîlor, c s’a prea-slvit“.

Dup n U-u Cântare, MarLLriua Glasului,

Cântarea 8-u, Trmos:

f q cuptorul cel de îoc.

.

P re mine cel aprins de pofte
i întunecat la vederea su-

fletului înoindu-m, Hrîstoa-
se, cu focut temerii Tale, m
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lumineaz cu lumina mântui-
rii; ca s Te slvesc întru toi
vecii.

S aiul poftelor urmând, hr-
nete-te smeritul meu suflet

cu dulceaa buntilor i te

îndulcete mai mult cu desf-
tarea postului, abtându-te de-
la amrciunea dulceilor i
vieaz în veci.

Fiind orbit la suflet i de
beia patimilor întunecat, nici

cum nu pot cuta ctre Tine,
unul Dumnezeu. Pentru acea-
sta îndur-te im lumineaz,
i-mi deschide mie uile po-
cinii.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Curat, ceea ce ai fcut ce-
reasc firea noastr cea p-
mânteasc î striccioas, cu
clduroasa Ta rugciune, f
s se îndrepteze rugciunile
i cererile noastre, ctre al

Tu Fiu i al tuturor Dum-
nezeu i împrat.

Alt Irmos:

Cel oe frî rcorit de demult .

Luminat s primim, credin-
cioilor, intrarea postului, i
s nu ne mâhnim, ci s ne
splm feele noastre cu apa
neptimirii, binecuvântând i
prea înlând pre Hrîstos în
veci.

{ uuntuldelemn almilos tîvîriî

ungându-ne capul sufletului,

s nu grim multe ctre Tatl
nostru cel ce este în ceruri, ru-
gciuni trimiând, binecuvân-
tând i prea înlându-1 în veci.

Binecuvântm pre Tatii, pre Fiul, i pre
sfântul Duh Domnul.

P re Tatl, cel fr început i
pururea venics-l liadm cre-
dincioii i pre Fiul, cel împre-
unfr început, i pre Duhul
cel ce Împreun este strlucit
din Tatl; fiind fee de o fiin
ale unei stpânii i puteri prea
puternice.

i acum, a Nsctoarei,

M arie, ceea ce eti chemat
de Dumnezeu, i cu adevrat
credincioilor curitoare, c
dîn tine se da iertare tuturor
din destul, nu înceta îmblân-
zind pre Fiul tu i Domnul,
pentru cei ce te laud pre tine.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie,

P otind Domnul numrul cel

de patruzeci de zile, a cinstit

i a sfinit aceste zile de acum,
frailor, la care ajungând stri-

gm: Binecuvântai i prea
înlai pre Hrîstos în veci.
S ludm, bine s cuvântm is ne închinm
Domnului cântând i prea îalâmlu-1 pre

dânsul Intru toi vecii.

Irmosul

:

re Domnul, cel ce a rcorit
„de demult în vpae pre tinerii

„evreilor i a ars întPînsa pre I

„Haldei cu prea mrire; s-l
j
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„ludmzieând: Binecuvântai
„i-L prea înlai întru toi
„vecii",

Apoi cântm:

ceea ce eti mai cinstita...

pre Dumnezeu Cuvântul...

Z iua postului prsire pca-
telor s-i fie îe

?
suflete,

i ctre Dumnezeu plecare i
apropiere; ca s scapi dintru
adâncul rutii i s iubeti
numai caile, cari duc la repau-
sul de acolo.

i cu cugetele alunecând,
i cu trupul greind, m tân-
guesc, suspin i strig: Mân-
tuete-ma, Doamne, mantii e-
te-m, cela ce eti singur fr
de rutate, i nu m osândi
In focul gheenei, pre mine
vrednicul de osând.

Cu luminatul vestmânt aî

postului îmbreându-ne, s ne
desbrcm de haina cea în-

tunecat i ru îngreuiat a
beiei; î luminai fcându-ne,
prin dumnezeetiîe bunti,
cu credin sa vedem lumina-
tele patimi ale Mântuitorului.

K Nsctoarei da Dumnezeu.

Pre ticlosul meu suflet, cel

bolnvit de toate asiiprel ele
rilor draci, tmdu ete-1,
Preacurat Stpân, ceea ce
ai nscut pre tmduitorul
Hristos, Rscumprtorul no-

stru, al celor ce te slvim pre
tine curata, Fecioar nestri-

cat.

AU Irmos:

Pre ceea ce mai presus de îire .,

Acum a sosit vremea sfin-

telor posturi, s le începem cu

bune petreceri, c zice: Cu
judeci i cu gâlcevi s nu
v postii

1 n muntele Horeb, cu postul

curindu-se IHe, a vzut pre
Dumnezeu. S ne curim i
noi inima cu postul, i vom
vedea pre Hristos.

Slav a Treime!,

Unei firi m închin, trei fee
laud, pre un Dumnezeu al tu-

tuturor: pre Tatl, pre Finii
pre sfântul Duh, stpânirea
cea vecuitoare,

$1 acum, a Nsctoarei.

Curat aî nscut prunc, Fe-
cioar ai hrnit cu lapte, i în-

tru acestea amândou, dup
ce ai nscut, ai rmas fecioar.
Dumnezeu este cel ce a fcut
aceasta. Nu o întreba dela mi-
ne, în ce chip?

Slav ie, Dumnezeul nostru slav ie.

O zi, se zice c este toat
vieaa pmântenilor celor ce
se ostenesc din dragoste; pa-
truzeci sunt zilele postului, ca-
re s le svârim cu bucurie.

Irmosul

:
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re ceea ce mal presus de
»fire cu trup a zmislit în pân-
tece, pre Cuvântul cel ce, fr
„de anî

?
mai Înainte a strlucit

„din Tatl cu neîncetate laude
„s o slvim credincioii"*

Apoi

:

£uvine»se cu adevrat s te

fericim pre tine, Nsctoare
de Dumnezeu, cea pururea fe-

ricit l cu totul fr prihan
i Maica Dumnezeului nostru.

C eea ce eti mai cinstit de-
cât heruvimii, i mai slvit
fr de asemnare decât se-
rafimii; carea fr de stric-
ciune pre Dumnezeu Cuvân-
tul ai nscut; pre tine, cea
cu adevrat Nsctoare de
Dumnezeu, te slvim.

0 metanie l Ecteoia:

*ar i iar cu pace Domnului..*
i Lominânda, Treimi e*i glasului

(de trei orî)

LA TOAT SUFLAIIEÂ

,
Stihiri nu cutam, ci numai:

-4udai pre Domnul din ceruri,..

Apoi:

Cei trei Psalmi obinuii-

lor de sunt ia Mincîu doi sfini Ia rând, cân-
tm seara, la Vecernie, Stilurile unuia; Iar
ale celuilalt le cântm dimineaa la Laude, 4
Stihiri, de vor fi

;
iar de nu sunt, aice fratele

cel de îâad

;

I ie slav se cuvine, Doamne
Dumnezeul nostru,î ie slav
înlm, Tatlui l Fiului i
Sfântului Duh, acum i puru-
rea i în vecîî vecilor. Amin.

lav ie celui cene-ai artat nou lumina...

lav Intru cei de sus lui Dumnezeu...
i celelalte,

i facem trei metanii toi deodat, Ia locurile
noastre unde stm.

Dup aceasta, Preotul

:

plinim rugciunile noastre Domnului*.,
i Ecfcmisul-

m

1 unind u-se amândou stranele, cântm

:

LA STJHOAVN

Stibfra, glasul al 5-lea, singur glasul.

enît-a postul, maica cur-
îei, defimtoarea pcatului
i vestitoarea pocinei, petre-
cerea îngerilor i mântuirea
oamenilor; s strigm credin-
cioii: Dumnezeule miluete-
ne pre noi.

stih

:

mplutu-ue-am di mineaa de railaTa, Doam-
ne, i ne-am bucurat, i ne-ara veselit în tuate
zilele noastre. Veselitu-nc-ani pentru zilele în
care ne-ai smerit pre noi ; anii întru cari am
vzut rele. Caut spre robii Ti l spre lucru-

rile Tale i îndrepteaz pre fiii lor.

I zicem tot aceeai.

Apoi, Stih

:

i fie lumina Domnului Dumnezeului nostru
preste noî

;
i lucrurile mâinilor noastre Ie

îndrepteaz spre noi, l lucrurile mâinilor
noastre îndrepteaz.

A Mucenicilor-

^ Inecuvântat este oastea
împratului ceresc. C de an
i fost pmânteni mucenicii,
dar s’au sârguit a ajunge la

vrednicia îngereasc; de tru-
puri negrijîndu-se i, prin p-
timiri, cinstei celor fr de
trupuri învrednicind!!-se. Pen-
tru rugciunile lor, Doamne,
mântuete sufletele noastre.

bcso:

a



Slav, i acum
;
a Nsctoarei.

pre tine Maic a luî Dum-
nezeu i Fecioar curat i
de cât Heruvimii mai sfânt,

cu glasuri de cântri te slvim;

cci cu sufletul i cu trupul

te mrturisim, Nsctoare de

Dumnezeu, ca pre ceea ce ai

nscut cu adevrat pre Dum-
nezeu întrupat Roag-te,
Preacurat, pentru sufletele

noastre.

Apoi;

Bine este a ne mrturisi

H Domnului î a cânta numelui

J| tu, prea înalte, a vesti dimi-

H neaa nula ta i adevrul tu
m In toat noaptea.

M (de 2 ori)

9 Sfinte Dumnezeule, Prea Sfânt Treime, Talul

nostru.

î dup ce zice Preotul

:

^ C a Ta este împria.

.

jjlj| Zicem Troparul:

a
' n biserica slavei tale stând,

în cer ni se pare c stm, N-
H sctoare de Dumnezeu, ceea

&£ ce eti u cereasc; deschi-

||
de-ne nou uile milei tale.

i zicem

;

Doamne miluete...

(do 40 do ori)

Preotul iese i rostete ;

fjfl Cel ce este binecuvântat, Hrisios Dumnezeul
Sa nostru

:

A rom,

împrate ceresc...

Dup eare facem trei metanii mari, cu ru-

gciunea cuviosului printelui nostru Dfrem;
iar dup aceasta, facem 12 închinciuni, zi-

când în. taine ia fiecare închinciune:

Stihul

:

: umnezeule, milostivete-Te spre mine
pctosul.

Apoi încheiem cu o metanie mare, zicând

rugciunea toat a sfântului F-frcm.

Dup metanie, începe cel mai mare

:

Venii s no închinm...

(de 3 ori)

Ceasul l-iu

iar la sfâritul Psalmului al treilea, zicem;

Slav, i acum, A Uluia

cu trei metanii.

Cade-se a ti

C în toate Lunile sfântului post, ia Ceasul

l-iu nu cetim Calism
;
iar in celelalte zile

cetim- De asemenea, Vineri Ia ceasul întâi i
la al noulea ceas, nu se cetete Catism.

Apoi, Troparul

:

Glasul al 6-lea.

Dimineaa vei auzi glasul

j

meu, împratul meu i Dum-
! nezeul meu,

||
Cântând u-l, facem metanii cu genunchele la

||
pmânt, ca i ia urmtoarele dou Stihuri.

Stih 1

;

ti ralurile mele ia-le în urechi, Doamne,
înelege strigarea mea...

| Stih 2

:

:ci ctre Tine m voiu ruga, Doamne...

i iari

:

Dimineaa, vei auzi glasul meu...

ji Slav, i acum.

Ce te vom chema, o, ceea m
ce eti cu dar druit! Cer? ||C ai rsrit pre soarele drep- g*
lii. Rai ? C ai odrslit floa- §J
rea nestricciunu. Fecioar ? g
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C aî rmas nestricat. Maic
Curat? C aî avut în sfintele
tale brae Fiu pre Dumnezeul

ÎS tuturor. Pre aceia roag-1, s
||

mântuiasc sufletele noastre.

l trei metanii
;
apoi :

Paii mei îndrepteaz-i du-
pre cuvântul Tu i s nu m
stpâneasc toat frdelegea.

i repeim aceasta
;
apoi :

Scap-m de clevetirea oa-

M menilor i voiu pzi poruncile
Tale.

i iar zicem

:

Faa Ta arat-o preste robul
Tu, i m înva îndreptrile
Tale.

j. Iari de dou ori. i iarai eu glas tuai™ înalt zicem :

S& se umple gura mea de
lauda Ta, Doamne, ca s laud
slava Ta, toat ziua mare cu-

jjjj

viina Ta.

H Ue trei'orJ. Apoi

:

sfinte Dumnezeule, prea Sfânt Treime,
Tatl nostru ; Preotul : C a Tu este împria

;

i dup Amin, zicem Troparul,

jjg
Luni, Marti i Joi, zicem acest tropar

:

pre mrita maic a lui Dum-
nezeu i mai sfânt de cât
sfinii îngeri, fr tcere, o
ludm cu inima i cu gura;
Nsctoare de Dumnezeu, pre
dânsa mrturisind-o, ca pre
ceea ce dupre adevr a nscut

^ pre Dumnezeu întrupat i se

roag ne încetat pentru su-
fletele noastre.

Iar Miercuri i Vineri, se zice;

De grab ne întâmpin pre
noi, niai înainte pân ce nu
ne robim, când vrjmaii Te
hulesc preTine i ne îngrozesc
pre noi, Hristoase Dumnezeul
nostru. Pierde cu crucea Ta U
pre cei ce se lupt cu noi, ca
s cunoasc cât poate credina
drept mritorilor. Pentru ru-
gciunile Nsctoarei de Dum-
nezeu, unule uibitorule de
oameni. M

Doamne miluete.,.

(de 40 de ori)

Cela ce în toat vremea i In tot ceasul..

[>oamne miluete

(de 3 orii

Slav, i acum: ceea ce eti mal cinstit...

(o închinciune)

intru numele Domnului, bineeuvinteaz
Printe.

Preotul

:

Dumnezeule, milostivete-
gjTe spre noi i ne bniecuvin- |f

teaz; lumineaz faa Ta pre- g*
ste noi, i ne miluete. |§f

i facem trei metanii mari, cu rugciunea
sfântului Ei'rem. precum s'a artat mai înainte.
Apoi, tcând puin, începe cel mai mare;
Sfinte Dumnezeule, Tatl nostru, Doamne

miluete, de 12 oii, i rugc unea

:

Hristoase, lumina cea ade-
vrat, carele luminezi i sfin- J2eti pre tot omul ce vine în

||
lume, s se însemneze preste m
noi lumina feii Tale, ca în- ||
tr’însa s vedem lumina cea M
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neapropiat. l îndrepteaza

paii notri spre lucrarea po-

runcilor Tale. Pentru rugciu-
nile Preacuratei Maicii Tale,

i ale tuturor sfinilorTi Amin.

prtoarei Doamne...

Preotul
: , „ , ,

,

Jav ie, Hristoase Dumnezeule, nadeidea
noastr, slav ie.

iar noi

t,lav, i acum;
D
oamne mihiete,

de trei orIi
îneeuvîuteazâ.

rs

i A polisul.

Apoi Polihroniu. i srutm cinstita Cruce,

pe care o purtm. la piept fiecare, i sfintele

icoane, ce sunt la locurile noastre unde stm.
Ieim apoi io pridvor, fcând Lilie. zicând

obinuitele rugciuni i cetind învtur pen-

tru credin a cuviosului printelui nostru

Teodor Studîtu), precum mai înainte s'a snrîs:

adic Miercuri i Vineri.

I se tace sfârit i Apoiîs,

In acest chip se laec in tot sfântul poet, la

Utrenie i la Ceasul întâi.

Iar dup A polis, ieind din biseric, mergem
ou linite in chiliile noastre sau la ascultare ;

i au se cade s facem vorb unui cu altul

prin mnstire, c s
r

a oprit aceasta de ia

Sfinii Prini.

rttjISî W&ssltss

Ceasul al treilea

paraclis ierul lovind în toac de trei ori, ne

adunm in biseric i, înainte de începerea

slujbei, lacom trei metanii înaintea sfintelor

ui, srutm sfintele icoane i încheiem cu

o metanie mare ctre altar f dou ctre
stranii e din dreapta i stânga.

preotul binecuvântând, zicem:
mprate ceresc

flinte Dumnezeule,
r
atl nostru

Preotul :

a Ta este împria

Amia.
r.oamno miluete

(d© 12 ori)

cnii s ne închinam

(de 3 ori)

i se cetete al treilea ceas, dup obiceîu.

i la siaritui Psalmului al treilea, dup Aliluia,

începem Cutisma
;
La fiecare stare a Catismei.

fcând câte trei închinciuni.

Dup sfâritul Catismei, ceteul rânduit cânt

:

Tropar, glasul al [idea.

oamne, cela ce pre prea
sfântul Tu Duh, în ceasul al

treilea l-ai trimis apostolilor

Ti
;
pre acela, bunule, nu-1 lua

dela noi ci îl înoete întru noi

cei ce ne rugm ie.

In acest timp, noi facem închinciuni c-u

genunchele pân la pmânt; asemenea i la

celelalte dou Stihuri:

,nim curat zidete intru mine Dum-
nezeule, i Drh drept înoete intru cele din

luntra ale me’e.
^

t-U l j

m lepda pre mine dela faa Ta, ij,

’Dnbiil Tu cel sîântnti-1 lua de la mine.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

sctoare de Dumnezeu,
tu eti via cea adevrat, care

ai odrslit rodul vieii
;
ie ne

rugm, roag-te, Stpân, cu
sfinii apostoli, s se miluea-

sc sufletele noastre.

i cetim din sfântul Ioan Scârarnl.

De aici înainte începe fratele cel rânduit a
detepta fraii tot timpul sfântului pest i um-
bl binior i vede pre cei ce dorm., scu-ân-

du-i Ia ascultarea cetirii, tiup învtura
celui ce-1 rânduete.

Tar dup cetire

:

omnulDumnezeu bine este

cuvântat. Bine este cuvântat

Domnul ziua, în toate zilele;

s sporeasc nou Dumnezeul
mântuirilor noastre; Dumne-
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zeul nostru, Dumnezeu a mân-
tui.

c;
1

linte Dumnezeule...
[trei metan] )

' * iup!1 1

ats.1 nostru,
I'rcolal: C,-, aTs Mte ,mpSra,ia

>pn A
ml

cântam r

Troparele, glasul al 8-1 ea.

® ine eti cuvântat, Hris(oa-
se, Dumnezeul nostru, cela ce
prea înelepi pre pescari ai

artat, trimiându-le lor Duhul
Sfânt, i printr’âniî lumea ai

vânat, iubîtorule de oameni,
slav ie.

Slav.

G rabnîc i tare mângâiere
d robilor Ti, lisuse; când se
mâhnesc duhurile noastre, nu
te osebi de sufletele noastre,
întru necazuri. Nu te deprta
de gândurile noastre întru pri-
mejdii, ci pururea ne întâm-
pin pre noi. Apropie-te de
noi, apropie-te, cela ce eti
pretutindenea. Precum i cu
apostolii Ti ai fost pururea,
aa i cu cei ce doresc de Tine
te unete, îndurate. Ca fiind

unii, s te ludm pre Tine,
i s slvim pre Duhul Tu
cel întru tot sfânt.

Si acum, a Nsctoarei.

Ndejdea i folosirea i sc-
parea cretinilor, zid nebiruit
celor slabi, Uman neviforat,

tu eti, Nsctoare de Dum-
nezeu Preacurat. Ci precum

= mM
lumea o mântueti cu neînce- m
tat rugciunea ta, pomene- ||
te-ne i pre noi, Fecioar, m
întru tot ludat.

D
°WSo ?!!r

to

c
ela ce în toat vremea î în lot ceasul.

' oaumc mljjieste
fie J or! )

S

c
lav, i acum

t

eea ce eti mai cinstit...

ritm numele Domn [i Iui, binecuvânteaz
Printe.

Preotul

:

IJ
umnezeulq mUostivete'te spre noi... ,

i facom metanii, precum s a serfe ia ceitâul

i-iu. far cel mai mare începe rugciunea:

Iar AWA
tulnî i lovete în toac de lî ori

Dup sfâritul rugciunii:

V
eniti s ne închinm.

{de :T orii

I cetim ceasul al aselea.

m
m
mmmmmmm
£*m
m
mm
g*mm
s*mmm

Ceasul al aselea

Dup sfâritul Psalmului al treilea, la Aliluia, sj?

iucîi inMciuni trei, si se incepc Catisnm: la «^r

toata starea. Aliluia i trei închinciuni. Dup fT?
Catisraiî, fratele cel rânduit caut :

Tropar, glasul ni H-lca.

^ela ce în ziua i în ceasul H
al aselea pre cruce ai piro- m
nit pcatul cel, cu îndrzneal, U
fcut de Adatn în rai; i za- M
pisul grealelor noastre rup e-1, 52
Hristoase Dumnezeule, i ne M
mântueste pre noi. Mv m
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||g
Stih lr

a
A uzi Dumnezeule g’a-ul meu, i uu trece

ou vederea rugciunea mea.

^ Stih 2.

13 E u ctre Dumnezeu am strigat, i Domnul

*3 m’a auzit-
i-H

B
i Î.îcem trei metanii, precum mii înainte

s‘a scris.

Slavii
,
i acum; a Nsctoarei.

Wî

JJ C nu avem îndrzneal

H pentru multe pcatele noastre

;

li tu, pre cel ee s’a nscut din

H tine roag-1, Nsctoare de

!|
Dumnezeu, Fecioar; c mult

H poate rugciunea Maicii spre

H îmblânzirea Stpânului, Nu
H trece cu vederea rugciunile

H pctoilor. Preacurat, c mi-

p losttv este i poate s mân-

ii tuiasc, cel "ce a primit a p-
fj£

timi pentru noi.

|t£ Apoi, Troparul profesiei, glasul ai 3-lea-

H D oamne, Doamne, de carele

fjf toate se înfricoeaz i se cu-

|| tremur de faa puterii Tale,

*g înaintea Ta cdem, nemurito-

ri rule, i ie ne rugm sfinte:

H Mântiiete sufletele noastre,

H pentru rugciunea sfinilorTi,

Slav, i acum, iot aceasta.

Prochimen, glasul al 4-lea.

*3

*3 tie Domnul calea drepi-

gjf lor, i calea necredincioilor

va pieri.

Stih:

F ericit brbatul, careneum-
blat In sfatul necredincioilor,

i în caleapctoilor n'asttu t. m
iHp

Din proorocia Isaîei, cetire.

Cap* I, Vers
1.

||
edenia, care o a vzut Isaia feciorul £$
Iui Amos, care o a vzut asupra Iu-

deiî, i asupra Ierusalimului, intru îm- ^
,ialui Ozic, i aloi loatam, i a lui Absz,

t a iui Ezechie, cari au împuit in ludeea.

Auzi, cerule i ascult, pmântul e. c Dom-
nul a grit: Fii am n-scul i am ridicat, iar gifc

aceia s'au lepdat de mine. Cunoseuf-a boul
pre Stpânul su, i asinul ieslea Domnului g#
su; iar [rail nu m’a cunoscut pre mine, i
poporul meu n ra îneles. Vai neamului celuiM
Pctos, poporului celui plin de pcate, se- &t
miniei celei rele, lectorilor celor fr-de-iege

!

Lâsat-ai pre Domnul, i ai mâniat pe sfântul

iui Israil; intorsu-v’ai înapoi. Cci înc v
rrii, adogâud fâr-de-Iege ? Tot capul spre
Întristare, i toat inima spre durere. FJeia 3£#
picioare pân la cap, nu este întrinsul între-

gime, nici bub, nici vineeal ; nici ran or 3f$fr

puroîu
;
nu este unde puDO doctorie, nici

unt-de-lemn, nici legturi. Fiimânml vostru
pustiu, cetile voastre s’au ars cu foc. arii 3#
voastr streinii o mnânc, i se va pustii 3#
risipit fiind de neamuri strine. lîmânea-va Sf*r

faa Sionului ca o colib in vie, i ca un £#
pSt ui iu grdin, i ca o cetate prdat- i
de nu ne-ar îi lsat nou Domnul Savaot s-
mân, am fi fost ca Sodomul, : ne-am fi M
asemnat Gomoruluî. Ascultai cuvântul Dom-
nului. Domnii Sodonmlui, i luai in urechi 3#
legea lut Dumnezeu, popoarele Gomoruluî. 3#
Ce- mi este mie de mulimea jertfelor voastre, 3#
zice Domnul? Pliu sunt de arderile ÎDircgî

ale berbecilor, i seul mieilor, i sângele g#
taurilor, i ale apilor, nu voesc, nici mcar 3*?
de ai veni â v artai mie; câ cine a ce- 3#
rut aceasta din mâinile voastre ? Nu vei mai
adaoge a umbla prin curtea mea! Mcar de
vei aduce mie fin de grâu, în zadar, l- **
mdea urâciune-mi este mic. Lunile cele nou gj[
alo voastre, i Sâmbetele, $î ziua cca mare,
nu le voîu suferi

;
postul, i srbtorile, i

praznîcile voastre, le-a urît sufletul meu; s
fcutu-v'ai mie spre saiu

;
nu voiu mai eu- H*

feri pcatele voastre. Când vei tinde ir â ini ie
|g|

voastre ia mine, întoarce-voiu oebii nieî de-
spre voi, i de vei înmuli rugciunea, nu
v voiu asculta

;
c mâinile voastre sunt pline gf

de sânge. Splai-v i v curii, tergei
rutile din sufletele voastre, Înaintea ochi- §*
lor mei prsiî-v de vicleugurile voastre- g3
lm rai-v a face bine

;
cutai judecata, g

mântuii pre cci npstuii, judecai pre s- sg
racul, i facei dreptate vduvei. $i venii s
ne întrebm zice Donmul

;
i de vor fi pâca- 5^
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fele voastre ea mohorâciimea, ca zpada ie

voiu albi
;
i de vor îi ca roeala, ca lâna le

voia Tace albe. i de vei vrea i mii vei
asculta pre mine, buntile pmântului vei
mânca

;
iar de nu vei vrea i nu mii vei

asculta, sabia v va mânca pre voi
;
c gura

Domnului a grit aceasta.

Prochimen, glasul al 7-lea

;

S lujii Domnului cu fric, i
v bucurai lui cu cutremur.

Stih; P entru cc s’au întrâtat neamurile i
popoarele au cugetat cele dearte.

i se tace cetire din sfânta! loan Scrarul.

Apoi Troparul

:

D e grab s ne întâmpine
pre noi îndurrile Tale, Doam-
ne, c am srcit foarte. Aju-

t-ne nou, Dumnezeule, Mân-
tuitorul nostru, pentru slvi-

reanumeluîTu.Doamne, mân-
tuete-ne pre noî, i curete
pcatele noastre pentru nu-

mele Tu.
S îlatc Dumnezeule,T atl nostru, O a Ta

este împria...

i Troparele, glasul al 2-lea.

M ântuirea aî lucrat cu mij-

locul pmântului, Hristoase
Dumnezeule; pre cruce ai în-

tins prea curatele mâinile Tale,

adunând toate neamurile cele

ce strig: Doamne, slav ie.

Slav.

p rea curatului Tu chip ne
închinm, Bunule, cerând ier-

tare grealelor noastre, Hri-

stoase Dumnezeule. C de
voie bine ai voit cu trupul a
te sui pre cruce, ca s scapi

din robia vrjmaului, pre cei

ce i-ai zidit. Pentru aceasta
cu mulmitstrigmie : Toa- |J
te le-ai umplut de bucurie,

Mântuitorul nostru, ceia ce ai

venit s mântueti lumea.

l acum, u Nsctoarei.

C eea ce eti Izvorul milei, ||
milostivirii învrednîcete-ne

||
pre noî, Nsctoare de Bum- p
nezeu. Caut spre poporul cei M
pctos, arat precum deapu-

g|
rurea puterea ta; c întru Tine ||
ndjduind, strigmie : Biicu- gf
r-te, ca oarecând Gavriil, al

celor fr trupuri mai marele
voevod.

Iar Miercuri i Vineri, zicem a Nsctoarei
Crudi.

P rea mrit eti Nsctoare
de Dumnezeu Fecioar, lu-
dmu-te pre tine; c prin cru-

cea Fiului tu s'a suprat iadul

i moartea s
?a omorît, i cei

mori ne-am sculat i vieii

ne-am învrednicit; raiul am
luat, desftarea cea de demult.

Pentru aceasta mulumind, sl-
vim ca pre cel puternic, pre
Hristos, Dumnezeul nostru, i
unul mult îndurat.

'• oatune miluetee 10 ori C ela ce in toat
vremea oamne milueterie ori,

Siavâ, i acum.

eea ce eti mal cinstit..,

! ntru numele Domnului bine- cuvintea z;L

Printe.

Preotul

:

D umnezeule, railostivete-te spre noi...

was



i îacem metaniile dup Obîeeiti. i dup;r ce
împlinim metaniile, începe cel mal mre-

ai S îinte Dumnezeule

^ î armant sfintele icoane. Dup T^l nostru,

Domne miluefe de <2 ori; - oi • lav* i©>
Hristosse Dumnezeule, ndejdea noastr,^ slav ie*

m

i se face Apolis.

Aceast rânduisl se pstreaz în tot sfântul

post, la el treilea i la al aselea ceas.

Iar unde nu se tace eiio, dup rugciunea

:
,
umne-zeule i Doamne al puterilor

^5 îndat zicem:

V eQ ii sâ ne închinm

(de 3 orii

^ i ceasul al 0-lea.

H Ceasul al noulea.

Paracliserul lovete în toac de 9 ori, nc

leg adunm ir. biseric i. binecuvânta n
' Preotul,

kH
k#

Vi

VA

j

S} (de 3 orii

«15 i cetim ceasul al noulea, trei Psalmi ; apoi

xT5 Începem a ceti Catisma, i dup sfâritul

Catisoiei cântm

:

V£ Troparul, pe glasul ni S-left

.

ela ce în ceasul al noulea,

Jf pentru noi, cu trupul moarte

H ai gustat, omoar cugetul tru-

Î5 puiu nostru, Hristoase Dum-

H nezeule, i ne mântuete pre
m noi.

începem:

v linte Dumnezeule...

Dup
jatl nostru.,.

Preotul

:

a Ta este împria.

I
.oaniQc miluete

(de 12 ori)

,-enii s ne închinm

m
m

mm
m

Doamne, dupre cuvântulTum iDelepete,

Stih 2.

intre cererea mea înaintea Ta, Doamne,
dupre cuvântul Tu m mântulete.

i la acestea facem metanii 3.

Slav, i acum; a Nsctoarei de Dumnezeu.

ela ce pentru noi te-ai ns-
||

cut din Fecioar, i rstignire ^
ai rbdat, Bunule, care cu H
moartea pre moarte ai prdat

gg
î învierea ai artat ca un |f
Dumnezeu; nu trece cu ve- gg
derea pre cei ce i-ai zidit cu H
mâna Ta. Arat iubirea Ta de |J
oameni, milostive,

.
primete m

pre Nsctoarea deDumnezeu, Jf
ceea ce te-a nscut pre Tine,

care se roag pentru noi; i U
mantuete,Mântuitorulnostru, gg
pre poporul cel desndjduit. H
i iari se face cetire diu Sfântul loan Seâ-

rarul; iar dup cetire zicem:

m
m
5^

Jjf siib 1

s se apropie rugciunea mea înaintea Ta,
fw

u ne da pre noi pân în
gg

sfârit, pentru numeleTu cel H
sfânt, nu stica legtura Ta, i

g|
nu deprta mila Ta de la noi; H!
pentru Avraam cel iubit de ||
Tine i pentru Isaac robulTu g#
si Israil sfântul Tu. mm

mmm
##m

flote Dumnezeule, prea sfânt Treime, ati
nostru, preotul :

a a Ta este împria; ,:i

cântm Troparele acestea

;

Glasul al 8-lea.

zând tâlharul pre încep- m
torul vieii pre cruce, spânzu- H
rând, a zis: De n’ar fi fost

gg
Dumnezeu întrupat, carele cu |S
noi s^a rstignit, nu i-ar fi

||
ascuns soarele razele sale, nici M



îl s’ar fi cltit pmântul cutre-n murându-se. Ci, celace toate

Jg
le-ai suferit, pomenete-m,

H Doamne, întru împria Ta.
ei Kcw Slava.

M I n mijlocul a doi tâlhari,

cumpn a dreptii s’a aflat

m crucea Ta; acela adec, pogo-

ff rându-se în iad cu îngreuerea

jjg
hulii, iar cellalt uurându-se
de greeli spre cunotina cu-

H vântrii de Dumnezeu. Hri-
stoase Dumnezeule, slav Tie.

i acum.

re mieluelul i pstorul
i Mântuitorul lumii pre cruce

Jg
vzându-1 ceeace l-a nscut,
a zis lcrmând: Lumea se

H bucur luând mântuire, Iar

** pântecele meu arde, vzând
H rstignirea Ta, care pentru toi

jjj
o rabzi, Fiule i Dumnezeul
meu.

m Doamne mluete de 40 ori. Celace în toat
*8 vreme», «nune milue^te ie ircil ori, Slav,M i acum; coace eti mai cinstit; j ntru rui-

jjv mele Domauluibioecnviiiteaz printe. Pix-

o

tul: Dumnezeule, milostivote-te spre noi

;

.|

%% facem trei metanii mari, zicând rugciunea
cuviosului -îrem. Jar celelalte 12 nu facem

$jj' ci zicem rugciunea aceasta :

Stpâne, Doamne lisuse Hristoase, Dumne-
W# zeul nostru...

^ Deci începe strana, creia îi este rândul a

m cânta, pe glasul al 8-lea :

nlru împria Ta pomenete-ne pre noi,

^ Doamne,,,

lg i cântm fericirii i cu cântare dulce i cu

%% glas mare i rar, pe acelai glas

:

Fericii cei sraci cu Duhul, c acelora este

împria cerurilor.,,

9g întâia saptmAnA pin post 137
m
MmmmmmmM
m

i omenete-ne pre noi, Doamne, când ve
veni întru împria Ta.

l celelalte Stihuri toate pân la:

S lav Tatlui
V omenete-ne pre noi, Doamne.,.

i acum
P omenete-ne pre noi, Doamne ,.

Apoi uaindu-se amândou stranele, cânt cu
glas mai înalt i cu capetele descoperite:

P omenete-ne pre noi, Doamne, când vei
veni întru împria Ta...

(o metanie)

P omenete-ne pre noi, Stpâne, când vei
veni întru împria Ta...

(iari o metanie)

omenete-ne pre noi, Sfinte, când vei veni ^
întru împria Ta...

|f*î

Mm

'M

m

(i favfii o metanie)

Apoi cetim:

C eata cereasc te land pre
Tine i zice: Sfânt, sfânt, sfânt §J
Domnul Savaot, plin este ce- M
rul i pmântul de slava ta. m

Stih :

A propiai-vâ ctre dâisul i v vei lumina
i feele voastre nu se vor ruina.

i iari zice :

Ceata cereasc...

Slav,

m

m
M

m
Ceata sfinilor îngeri i a

arhanghelilor cu toate cere-
tile puteri, te laud pre Tine
l zice: Sfânt, sfânt, sfânt, g|
Domnul Savaot, plin este ce-

|j|
rul i pmântul de slava Ta. H

i acum.

Crj

, ivete, .

la, iart Dumnezeule,,.

Apoi:

Tatl nostru,

,

.- -

Dup Ecfonis, urmeaz Condacelc : ceie din
zilele sptmânii i al sfântului care este
hramul bisericii.

Iar de este hramul Iui UrÎBlos, zicem: al
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hramului, al zilei i al sfântului din acea zi ]

dacii sfântul are condun.

i acum,

G eea ce eti folosit oare.,

-

oamue miluete

fdfl 4(1 de ori) 1

S lav, i acum
C eea ce eti mai cinstita...

1 ntru numele Domnului, blnecuvinteaz
Printe.

Preotul

:

D umuezeule, milostîvete-tc spre noi.,

i facem cele 16 metanii, însemnate mai sus,

cu rugciunea Sfântului Efrcm,

Wbir paraclisierul, fcând metania ceîui mal
Samare i luând binecuvântare merge i trage

clopotul.

Apoi începe cel m-ii mare :

enii s ne Închinm

(de 3 ori)

*8 i Psalmii 103, cu glas lin i blând.

*St

mm
m

m
*3M
«E

Iar preotul cetete rugciunile Vecerniei îna-

intea sfintelor uî.

Dup Psalm, Slav, i acum

A li tuia

(de 3 ori)

Ectenia cea mare i cetim Catisma

:

C tre Domnul, când ni’am necjit...

i la fiecare Antiîon . Slav, l acum

A Uluia

(de 3 ori)

i facem trei metanii.

LUNI SEARA
IN SPTMÂNA ÎNTÂIA

La D oamne strigat am..punem tlhira 6,

glasul al, 2-lea facere a lui Iosif.

Podobla ; re toi i-am întrecut,..

T ot pcatul am fcut, pre toi
t-am întrecut cu desmier-

ai vrea s m
M pocesc, nu am râuri de la-

darea. De

*3

Bfis

crinii. De voiu vieui i acum
cu îene, sunt vinovat muncii.

Cî-mid mie îndreptare, unule

bunule Dumnezeule, i m
miluete.

D -mi, Hristoase, ploi de
lacrimi, în ziua cea vesel a

postului
;
ca s plâng i s-mi

spl spurcciunea cea din pof-

te i s m art ie curit,
când vrei vrea s vii^djn cer

judector, Doamne, s judeci

pre oameni, ca un judector
i singur drept

Alta a lut Tender, glasul al 5-1ea.

P odo'..ie fi uvioase Printe...

V enii credincioilor cu dra-

goste având ca o pavz arma
cea tare a postului, s întoar-

cem înapoi tot meteugul în-

elciunii vrjmaului; sa nu
ne îndulcim cu desmlerdciu-
ni Ie poftelor, ca s nu ne te-

mem de focu! Ispitelor; prin

care post Hristos iubitorul de
oameni, cu darurile rbdrii
ne va încununa pre noi. Pen-
tru aceasta, cu îndrzneal
rugându-ne, cdem înaintea

îui strigând i cerând suflete-

lor noastre pace i mare mil.

Iar ilela Mlneiu, trei Btihiri.

Slav, i acum ; a Nsctoarei de Dumnezeu. ^
L umiu lîuâ.., ^

Prochimen, glasul al 6-lea.

|£g|

A Domnului este mântuirea M
S#
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¥% i preste poporul Tu binecu-
vântarea Ta.

SLih: r ' oamne, cci sau înmulit ceice m
necjesc.

Dela Facere cetire.

Cap. l-iu, Vers Mu,

ntru început a fcut Dumnezeu cerul i
pmântul. i pmântul era nevzut i
netocmit i întunerec era deasupra a-

. .. dâneuluî i Duhul lui Dumnezeu se purta pre
*3 deasupra apei. I a zis Dumnezeu ; S se fac
H lumin! i s’a fcut lumin. Si a vzut Durn-

nezeu lumina c este hun; i a despri
Dumnezeu intre lumin i între întunerec;g i a numit Dumnezeu lumina ziu i întune-
recul l-a numit noapte

; i $'a fcui sear i
|H| e a fcut diminea zi una. i a zis Dumuo-
IH zeul: S se fac trie în mijlocul apei i s
J*

fie deaprind ap de ap ! i s'a fcut aa.

fg
i a fcut Dumnezeu tria i a desprit Dum-

frf nezeu între ap, care era deasupra triei i

S
intre ap, care era sub târle

:
i a numit

Dumnezeu tria cer. i a vzut Dumnezeuc este bine i s'a fcut sear i s’a fcut
diminea, ziua a doua. i a zis Dumnezeu:

|g Sâ se adune apa cea de sub cer într'o adu-
i^ nare i s se arate uscatul i s'a fcut aga.

jg i s’a adunat apa cea de sub cer intru adm
nrile sale. i s'a artat uscatul, i a numit
Dumnezeu uscatul pmânt, i adunrile apelor

jg
le-a numit mri. l a vzut . Dumnezeu c

|tjî este bine. i a zis Dumnezeu : s rsar p-
jH| mântui iarb verde, care s semene smân
jg

dupre fel i dupre asemnare, i pom roditor,
|Hî care face roade, cruia smâna Iui este în-

jg
tr Insul, dupre fel pe pmânt

;
i s'a fcut aa.

îg i a dat din sine pmântul iarb verde, cere

|g seamn smâna dupre fel i dupre asera-

|g nare i pom roditor, care face roade, cruia
Jg smâna Ini este într’însul dupre fel, pre pâ-
ini mâni; i a vzut Dumnezeu c este bine, i
22 s’a îcui sear, i B’a fcut diminea ziua

22 a treia.

|g Prochimen, glasul al 5-lea

Îl D omnul m va auzi când

{§
voiu striga ctre dânsul.

H Stih

:

C Sud am strigat ou auzitu-m'ah Dumnezeul

^ dreptii mele.

jj^
De la Pilde cetire-

«80

Cap. l-iu, Vers l-iu.

Udele lui Bolomon, fiul lui David, carele
a imprit in Israil. A cunoate îne-EU lepciunea i învtura, a înelege cu-

vintele mestrieî, a pricepe învlucliJo vor-
belor i dezlegarea cuvintelor celor Întune-
coase, i a socoti dreptatea l adevrul, i
judecata a face, A da celor fr de rutate
meteugire, sipruneului tânr tiin i cuno-
tina. Acestea auzindu-le îneleptul, mai în-
elept va îi, i cel înelegtor îndreptare va
dobândi. i va cunoate pilda i cuvântul în-
tunecos, i vorbele înelepilor i întrebrile
cele ascunse. începerea înelepciunii cete
frica Domnului, i cunotin bun este tutu-
ror celor ce o fac pre ea. Credina iu Dum-
nezeu este Începerea priceperii ; iar coi ne-
credincioi defimeaz înelepciunea i înv-
tura. Asculta, fiule, învtura iiân-tu,
i nu lepda legile maicei tale. Câ cununa
darurilor vei lua pe cretetul tu, i lan de
aur împrejurul grumazului tu. Fiule, s nu
te înele pre rine oamenii cei necredincioi,
nici sa voeti lor. De te vor ruga, zicând:
Vino cu roi, însoete-ne Ia sânge, i s ascun-
dem în pmânt cu strâmbtate pre omul cel
drept; s-l înghiim pre el ca iadul de viu,
i s stingem pomenirea luj de pe pmânt.
Averea iui cea de mult pre s o apucm, l
vom umplea casele noastre de dobânzi; pu-
ne-i soarta ta cu noi i o pung obteascs ayem foi, si un sac s se fac nou tu-
turor. Fiul meu, s nu mergi în cale cu dânii,
d s-i abai piciorul tu de Ia crrile lor.C picioarele Jor Ia rutate alearg, i grab-
nice sunt a vrsa sânge- C nu fr dreptate
ee întind rrrejite psrilor; pentru c aceia
ce se însoesc sângiurîle, îi agonisesc lorui
rele, i sfrâmarea oamenilor clctori de
lege este rea. Acestea sunt cile tuturor celor
ce fac fr de legi. cci cu pggântsfea ii
rpesc sufletul su. Înelepciunea în rspântii
se laud, i prin ulie îndrzneala aduce.

Apoi;

1 nvredmcete-ne Doamne în seara aceasta,, g
Trei metanii, dup care Preotul: £#
S plinim rugciunile noastre,,,

LA STiHOAVNÂ

Idiomola zilei, glasul al 3-lea.

â postim post primit, bine
plcut Domnului; postul cel

adevrat este înstreinarea de ^
ruti, înfrânarea limbii, le- £*
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mdarea mâniei, deprtarea de

jofte, de clevetire, de minciu-

i i de jurmântul mincinos,

lipsirea acestora este postul

;el adevrat i bine primit.

Stih: Cairo tine am ridimt ochii mei-,

l tot aceasta, apoi

:

S'.ih: M jiucte-no pre noi. Doamne. ..

A Muceniciior

Mare este puterea muceni-

cilor Ti, Hristoase,c înnvor-

mânturi zac i duhurile go-

nesc; i au stricat puterea vrj-

maului cu credina Treimii,

nevoindu-se pentru buna cre-

din.
Slava, l acum a Nsctoarei.

N sctoare de Dumnezeu,
folositoare tuturor celor ce se

roag, întru tine ne ludm,
întru tine ne este toat n-
dejdea noastr. Roag pre cel

ce s'a nscut din tine, pentru

netrebnicii robii ti.

Apoi Canonar lini Thcc obinuita metanie In

mijloc, asemenea l la strane.

Acu ni siobosete pro robul tu...

Sfiala Dumnezeule...

(3 Închinciuni)

Preotul

:

Ca a ta este împria...
i dup Amtn

cântm Troparele glasul

Nsctoare de Dumnezeu,
Fecioar, bucur-te, ceea ce

eti cu dar druit, Mrie,
Domnul este cu tine. Binecu-

vântat eti tu între femei i
binecuvântat este rodul pân-

tece lui tu; c ai nscut pre

Mântuitorul sufletelor noastre.

(o metanie)

Slavo.

B otezatorul lui Hristos pre

noi pre toi ne pomenete, ca

s ne mântuim de fra-de-

legile noastre. C ie s’a dat

dar a te ruga pentru noi.

(o metanie)

i acum.

R ugai-v pentru noi sfini-

lor apostoli i sfinii toi, ca

s ne ferim de nevoi i de

necazuri. Ca pre voi calzi fo-

lositori ctre Mântuitorul v’am

câtigat.

O metanie.

Apoi âe zice de cel mai mare, metanie,

cu, gini blftndior i cu dulcea

:

S ub milostivirea ta scpm,
Nsctoare de Dumnezeu. Ru-

gciunile noastre nu le trece

cu vederea întru necazuri, ci

din primejdii ne scap pre noi,

una curat, una binecuvântat.

Doamne miluete
(de 40 ori)

Slav, t acum

('cea co eti mai cinstit...

intru numele Domnului, binocuvinteazA

printe.

Preotul

:

t’el ee este binecuvântat, Hrîst s, Dumne-
zeul nostru-..

Iar noi .

ImpSrate ce esc...

l zicem rugciunea cuviosului htrern .

Doamne l Stpânul vieii mele...

(3 metanii ! 12 Închinciuni)

K.MÎ,
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Si Iari zicem rugciunea de mai sus cu
o metanie.

Apoi
gfinte Dumnezeule...

jjoamne miluete

(de 1? orii

Apoi rugciunea:

prea sfânt Treime, stpâ-
nie de o fiin, împrie ne-
desprit, ceea ce eti pricina

tuturor buntilor/ binevo-
ete i pentru mine pctosul,
întrete i înelepete inima
mea i terge toat întmciu-
nea mea. Lumineaz gândul
meu, ca totdeauna s te sl-
vesc, s te laud, s m închin

îe i s zic: Unul sfânt, imul
Domnul lisus Hristos, întru

slava lui Dumnezeu Tatl,
Amin.

, Apoi

:

pîo numele Domnului binecuvântat de acum
i pân în veac.

(de trei ori)

i trei metanii.

Apoi:

Bine voi cuvânta pre Domnul...

i când punem mas. zicem i Psalmul 144:

înla-Tc-voiu Dumnezeul meu...

i se face Apolis.

i ieind în tind, cântm dup obicein Sii-

liira hramului iar preotul rostete rugciunile
cele obinuite, pomenete pre cei mori i

face desvâri tul Apolis.

Sa se tie.

Aceast rânduial se face, dup Vecernie,
în tot sfântul post nofiind Liturghia cea mai

înainte sfinit.

I n'am luat obiceiu s facem aceast litur-

ghie pân Miercuri, ca s posteasc, dup pre-

danie, toat frtimea ; iar cei ce vor putea,
sâ posteasc pân Vineri.

Iar când se face Liturghia cea mai înainte sfini-

t, zice Preotul la fiecare slav & Stjhologiei:
Iar i iar&„.

Cade-se a ti:

m
Mm

c în Lavra cuviosului printelui nostru Sava
nu cântar Pavecernîa în biseric

;
ci o ce-

tete fiecare în chilie. Aa am apucat.

Iar in Chinoviile din Palestina, se cânt
Pavoeernfa aa:

Tu ceasul al zecelea

Intra paraclisierul, face o metanie celui mal
marc i merge i lovete in toac de 12 ori.

Dup care ne adunm toi în biseric» fcând
fiecare metaniile cele orânduite; i ateptm
puintel, pân se strâng toi sau mai muli.

i sculândn-se Preotul din strana lui, face
obinuita metanie Igumenului, i începe:

14inecuvântat este Dumnezeul nostru.,,

jar noi zicem:

Amin.

împrate ceresc, sorite Dumnezeule,
yenii s ne închinm

(de 3 ori)

i îndat Psalmul 69.

littirinezeule, spre ajutorul meu ia aminte.,.

Apoi începem canonul cei mare

î&cându-l în patru pri cu Irmoasele i-l

sfârim Joi seara.

Irmoasele, de câte dou ori.

CANONUL CEL MARE
Facerea sfântului printelui nostru Andrei

Cri teanul lerusalimiteanul. ,

Facem Ju fiecare Tropar trei închinciuni,

Cântarea J -ia, glasul al 6-lea.

Ajutor l acoperitor s’a f-
cut mie spre mântuire.

„Acesta este Dumnezeul meu
„i-l voiu slvi pre el; Dum-
nezeul printelui meu i-1

„voiu înla pre el, cci cu
mrire s’a

8*
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Pripeala pe cure o zicem

:

jfliluete-m Dumnezeule, milucie-ivrâ.
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De unde voii începe a plân-
ge faptele vieii mele tic-
loase ? Care începere voiu
pune Hrîstoase, acestei tân-
guiri de acum? Ci ca un mi-
lostiv d-mi iertare greaîeîor.

Vino, ticloase suflete, îm-
preun cu trupul tu, de te

mrturisete la Ziditorul tu-

turor. Prsete de acum do-
bitocia cea dinainte i du îui

Dumnezeu îacrmî de po-
cin.

Râvnind neascultrii lui

Âdam, cel întâi zidit, m’ani
cunoscut pre mine desbrcat
de Dumnezeu, de împria
cea vecuitoare l de desftare,
pentru pcatele mele.

Vai, ticloase suflete! Pen-
tru ce te-al asemnat Evei
celei dintâi? c ai czut ru
i te-ai rnit amar; c te-ai

atins de pom i ai gustat cu
îndrzneal dobitoceascmân-
care.

In locul Evei celei simite,
fcutu-s'a mie Ev îneleg-
toare cugetul cel cu poft tru-

peasc; artându-mi cele dulci
i gustând pururea din bu-
tura cea amar.

Dupre dreptate s’a lepdat
Adam din Edem, nepzînd o
porunc a ta, Mântuitorule.

Dar eu ce voiu ptimi, neb-
gând seam totdeauna de cu-
vintele tale cele de vieat.

Slav, a Treime

L

Treime, fiin prea înalt,
creia ne închinm întru o
unime, ridic de deasupra mea
lanul cel greu al pcatului
i, ca un milostiv, d-mi la-

crimi de umilin.

i acum, a Nsctoarei.

Nsctoare de Dumnezeu,
ndejdea i folosirea celor ce
te laud pre tine, ridic de
deasupra mea lanul cel greu
al pcatului i, ca o stpân,
curat, m primete pre mine
cel ce m pocesc.

i iari Irmosul cel dintâi, în Ioc de Cata-

vasse, odat, Aa facem la toate cântrile.

Cântarea a 2-a, Irmos :

I
a aminte cerule, i voiu gri
i voiu luda pre Hristos.

„Carele a venit din Fecioar
„cu trup".

||

Ia aminte cerule, i voia gri M
pmântule, primete în urechi §f
glasul celui ce se pocete fa

jjj
de Dumnezeu, i-l laud pre it
dânsul.

la aminte, Dumnezeule,
Mântuitorul meu, cu ochiul tu i?
cel blând t-mi primete mr- p
turisirea mea cea clduroas. M
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Greit-am mai mult de cât

toi oamenii, însumi am gre-

it ie; ci te milostivete, Mân-
tuitorule, ca un Dumnezeu
spre fptura ta.

Chip fcând grozviei pati-

milor mele, cu pofte iubitoare

de desmierdare, mi-am stricat

frumuseea minii.

Viforul rutilor m'a cu-

prins milostive, Doamne; ci

ca lui Petru, tinde-mi i mie

mâna ta.

Intinatu-nii-am haina trupu-

lui meu, i mi-am spurcat po-

doaba cea diipre chipul i du-

pre asemnarea ta, Mântuito-

rule.

Intunecatu-mi-am frumuse-

ea sufletului cu dulceile pof-

telor, i cu totul, toat mintea,

rân mi-am fcut.

Ruptii-mî-am acum vest-

mântul cel dintâi, carele tui

l-a esut mie Ziditorul din în-

ceput, i pentru aceasta zac

acum gol.

Imbrcatu-m’am in hain
rupt, pe care mi-a esut-o

mie arpele cu sftuirea, i
m ruinez.

! Lacrmile desfrânatei. In-

durate, i eu le vrs înaintea

Ta; milostivete-te spre mine,

Mântuitorule, cu îndurarea Ta.

Cutat-am spre frumuseea
pomului i mi s

?a amgit min-

tea, i acum zac gol i m
ruinez.

ucrat-au pre spatele mele

toi începtorii rutilor, lun-

gind asupra mea frdelegea
lor.

Slav, a Treime!.

pre tine unul, Dumnezeul
tuturor,în trei fee te laud

;

pre Tatl i pre Fiul i pre

Sfântul Duh.

i acum, a NhsctoarcL

reacurat Fecioara, Nsc-
toare de Dumnezeu, ceea^ ce

una eti prea ludat, roag-te
cu de-adinsul, s ne mântuîm.

Cântarea 3-s r
Irmos.

Pre piatra cea necltit a

poruncilorTale, Hristoase,

„întrete mintea mea“.

: oc dela Domnul plound

oarecând, a ars Domnul de

demult pmântul Sodomite-

nilor.

in munte scap suflete, ca

Lot acela, i fugi în Sigor,

Fugi de aprindere o suflete !

Fugi de arderea So domului

!
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Jjj
Fugi de stricciunea- dumne-

îg zeetei vpi.
fi

Greit-amie singur eu,gre-
it-am maî mult de cât toi,
Hristoase Mântuitorule, nu m
trece cu vederea.

Tu eti pstorul cel bun

;

caut-ma pre mine mielul, i
rtcit fiind, nu m trece cu
vederea.

Tu eti dulcele Iisus, Tu eti
Ziditorul meu; întru Tine Mân-
tuitoruîe m voiu îndrepta.

Marturisescu-m ie, Mân-
tuitorule: Greit-am ie fr
msur; ci las-mi, iart-mi,
ca un îndurat.

Slav, a Treimul.

0 Treime, unime Dumne-
H zeule, mântuete-ne pre noi

îjf
înelciune si de ispite i

m de primejdii,
fem i acum, îi Nsctoarei.

Bucur-te, pântece primitor
de Dumnezeu; bucur-te, sca~

^ unul Domnului; bucur-te,
*£ Maica vieii noastre.

Cântarea i-a, Irmos,

îg
*£ 7% uzit-a proorocul de veni-

J| x*. rea ta, Doamne, i s’a
„temut, ca vrei s te nati din

5| „Fecioar i oamenilor s te

îf » ari, i a grit: Auzit-am

„auzul Tu i m’am temut.
„Slav puterii Tale, Doamne".

Lucrurile Tale nu le trece
cu vederea, zidirea ta nu o
prsi, drepte Judectorule

;

c de am i greitei! însumi,
ca un om, i mai mult de cât
tot omuljiubitorule de oameni,
dar ai putere ca un Domn al

tuturor a ierta pcatele.

e apropie, suflete, sfâritul
se apropie, i nu te grijeti

;

mt te gteti. Vremea se scur-
teaz, scoal-te, aproape lâng
ui este Judectorul; ca un
vis, ca o floare trece vremea
viefii. Pentru ce în deert ne
turburm.

eteapt-te o sufletul meu!
la seama faptelor tale care ai

fcut, i le d pre ele înain-
tea ochilor ti; vars picturi
de lacrmile tale; spune cu
îndrzneal faptele tale i cu-
getele tale lui Hristos, î te
îndrepteaz.

N ?

a fost în via pcat, nici

fapt, nici rutate, care s iTo
fi svârit eu, Mântuitorule,
cu mintea i cu cuvântul, cu
voina i cu gândul, i cu ti-
ina; i cu fapta pctnind, ca
altul nimenea, nici odinioar.

intru aceasta m’ain jude-
cat, dintru aceasta m’am osân-

**
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m dît eu, ticlosul, adec din cu-

H notina mea, de cât care ni-

M mic nu este în lume mai silnic;

î5 Judectoriile, Mântuitorul meu
H i cunosctorul, milostive-

M te-Te îm scap im mân-

ii tuete pre mine, robul Tu*

H Scara care a vzut de de-

fn mult marele între Patriarhi,

o suflete al meu, este artarea

gg suirii celei de lucrare, i a

H îtiiarîi gândului* Deci, de

H voetî s vieueiî cu lucrarea

$5 i cu cunotina, î cu înla-

H rea gândului, înoete-te.

H Aria zilei a rbdat patri-

ei arhul pentru lips, i gerul

H nopii a suferit, în toate zilele

fcând câtigare, pstorind,

H trudindu-se i slujind, ca s-i
^ ia amândou femeile.

Dou femei se îneleg: lu-

|| crarea i cunotina întru gân-

|g
dire. Ins, prin Lîa lucrarea,

j| ca pre ceea ce a fost cu muli
*8 copii; iar prin Rahil gândirea,

P ca pre cea cu mult osteneal.

||
C fr de ostenele, nici lu-

f crarea, nici gândirea nu se va
svâri, suflete*

Slav, a Treimei.

M N edesprit în fiin, nea-

H mestecat în fee, Dumnezeu
M Te cunosc pre Tine, Dimine-

i zeire, una în Treime, ca pre
fe ceea ce eti întocmai cu îm-

*
pria i întocmai cu scaunul

;

i strigie cântareacea mare,
ce se cânt întreit întru cele

|g
de sus, U

3»
i acum, a Nsctoarei. Kffr

i ai nscut, î eti Fecioar p
i 'ai rmas întru amândou g|
cu firea Fecioar* Cel ce s’a m
nscut înoeste legile firii,

pântecele a nscut nesimmd
gg

dureri* Diminezeu unde voete, U
se biruete rânduiaîa firii c
face câte* voeste*

Cântarea 5-a, Irmos:

I)

m
e noapte mânecând iubi-

torule de oameni,m rog
„lumineaz-m, i m îndrep- ^
„teaz la poruncile Tale, i m

g|
„înva, Mântuitorule, s fac §2
„voia Ta a*

n noapte vieaa mea mi-am
gj

trecut pururea, c întunerec p
s'a fcut mie i negur adânc
noaptea pcatului ; ci ca pre H
un fiu al zilei arat-m, Mân-

||
tultorule.

p
LuiPuvim asemnându-m,

eu ticlosul, fcut-am sfat ne- H
cuvios i clctor de lege asu- gj
pra lui Dumnezeu celui înalt,

spurcândii-mi patul meu, pre-
cum acela al ttâm-su.

Mârturisescu-m ie, Hri-
stoase împrate; greit-am,
ca mai înainte fraii lui losif,

mmm
mmmm
mm

10
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||
*8 vânzând rodul curiei i al în-

jj|

elepciunîi.

H De cei de un sânge s*a dat,

HI s’a vândut în robie, dulceleu-
ii

îlet ceî drept, spre închipuirea
*2 Domnului; iar tu suflete cu
^ totul te -ai vândut rutilor

fale.

ui Iosîf celui drept i minii

H lui celei curate urmeaz, tie-

B
loase i neiscusite suflete, i
nu te spurca cu pornirile cele

U!
fr pricepere, pururea fcând

p fr-de-lege.

*§ De s
T

a i slluit în groa-
p oare când Sosit, Stpâne
Doamne, dar spre închipuirea
îngroprii î a sculrii Tale a
fost aceasta

; iar eu, ce-Î voiu
aduce ie întru acest chip vre-

odat?
1

Slav, a Treimei.

re Tine Treime Te slvim,
pre unul Dumnezeu

;
sfânt,

sfânt, sfânt eti Printe, Fiule

î Duhule, fiin singur prin
sine, unime, creea pururea
ne închinm.

i acum, a Nsctoarei.

Din tine s’a îmbrcat întru
a mea frmânttur, Dumne-
zeu, cel ce a zidit veacurile,

Maic Fecioar, ceea ce eti

*| nestricat i nu tii de brbat;
i a împreunat lui-i firea

*£ omeneasc.

Cântarea G-a, Irmos :

S trigat-am cu toat inima
mea ctre induratul Dum-

nezeu, i m’a auzit din iadul

„cel mai de jos, i a scos din

„stricciune vieaa mea“.

aerm î din ochii mei, Mân-
tuitorule, i suspinuri dintru

adânc curat aduc ie, strigând

inima mea: Dumnezeule, gre-

it-am Tie, mîlostivete-Te
spre mine.

£ nstreinatu-te-ai suflete, de
la Domnul Tu, ca Datau i
ca Aviron; ci din toata inima
strig: Iart-m! Ca s nu te

împresoare pre tine prpastia
pmântului.

a o junice slbtcit ase-

mnaii-te-ai suflete lui Efrem;
ca o cprioar pzete-i vieaa
de curse, înlându-i cu aripi

mintea, cu lucrarea si cu gân-
direa.

âna lui Moîse ne va face

s credem, suflete, cum c,
poate Dumnezeu vieaa cea
leproas s o albeasc i s
o curee; nu te dezndjdui
dar, mcar de i eti lepros.

Slav, a Treimei.

reime sunt, neamestecat,
nedesprit; desprit dupre
fee, î unime sunt din fire

unit; Tatl, zice, i Fiul î
dumnezeescul Duh.

m

m
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i acum, a Nsctoarei.

ânteceîe tu ne-a nscut
nou pre Dumnezeu, cu chipul
ca i noi; deci, ca pre un Zi-
ditor aî tuturor, roag-1, Nsc-
toare de Dumnezeu, ca prin
rugciunile tale s ne îndrep-
tm.

CONDAC
glasul a 6Tea.

S
uflete al meu, suflete al

meu, scoal! Pentru ce
dormi ? Sfâritul se apropie,
i vei s te turburi. Deteap-
t-te dar, ca s se milosti-

vea®c spre tine Hristos Dum-
nezeu, cel ce este pretutînde-
nea i toate le plinete.

Cântarea 7-a, Irmos

:

G reit-am, fr-de-lege am
fcut, nu ne-am îndreptat

„înaintea Ta, nici am pzit,
„nici am fcut precum ne-ai
„poruncit nou; ci nu ne p-
„rsi pre noi pân în sfârit,

„Dumnezeul prinilor

reit-am, pctuît-am i
am lepdat porunca Ta; c
întru pcate m'am zmislit, i
am adaos ranelor mele, ran.
Ci Tu m miluete ca un în-

durat, Dumnezeul prinilor.

ele ascunse ale inimii mele
le-am mrturisit ie, judec-
torul meu. Vezi smerenia mea,

vezi i necazul meu, i ia a-

minte acum la judecata mea;
i Tu m miluete ca un îndu-
rat, Dumnezeul prinilor.

aul, oarecând, dac a pier-

dut asinii ttâne-su, suflete,

degrab a aflat împria du-
pre întâmplare; ci pzete-te
s nu greeti, alegând mai
cu deadinsui poftele tale cele

dobitoceti, de cât împria
lui Hristos.

David dumnezeescul prin-
te, de a i greit oarecând în-

doit, suflete al meu, cu s-
geata prea curvieî sagetân-
du-se i cu sulia robindu-se
pentru pedeapsa uciderii; dar
tu cu mai grele lucruri boleti,
din pornirile cele din voia ta.

1 mpreunat-a David oare-
când nelegiuirea cu nelegiuire,

c a amestecat preacnrvia cu
uciderea; dar îndat îndoit
pocin a artat Iar tu, su-

flete, mai viclene lucruri ai

fcut, necindu-te ctre Dum-
nezeu.

D avid oare când a însemnat
cântarea, scriindu-o ca într'o

icoan, prin care-i mustra
fapta care a lucrat, strigând:
Miluete-m! c ie unuia am
greit, Dumnezeului tuturor;
însui m curete.
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Slava, a Treimei.

reime neamestecat, ne-

g desprit, de o fiin, urdme
M sfânt; lumini i lumin, i trei

g Sfinte i unul Sfânt, se laud

g Treimea Dumnezeu; ci laud
*1 i prea slvete, suflete, viea
g i viei, preDumnezeul tuturor.

*3 i acum. & Nsctoarei.

g L udmu-te, bine-te-cuvân-

SI tm, închinmu-ne îe, Nsc-
g toare de Dumnezeu ; c ai

g nscut pre unul din Treimea

g cea nedesprit, pre Fiul i
g Dumnezeu, i tu singur ne-ai

SI deschis nou, celor de pre

g pmânt, cele cereti.

^ Cântarea 8-a, Irmos:

g Y) re cela ce-î slvesc ostile
g-t „cereti i de dânsul se
*3 „cutremur heruvimii i sera-

g „fimii, tot suflarea i zidirea,

Jjf
„ludai-î, il binecuvântai i-l

g „prea înlai întru totî vecii

M
g M iluete-tn pre mine, cel

g ce ani greit, Mântuitorule

;

g ridic-mi mintea mea spre în-

g toarcere. Primete-ma pre
mine, cel ce ma pocaese; mi-

g luete-m pre mine, cel ce

m strig: Greit-am ie, mântu-

g ete-m, nelegiuit-am, inHu-

li
ete-m.

H I lie cel ce s’a purtat în car,

g suindu-se în crua bunti-
g lor, s'a înlat ca spre cer

fc*

- m
oarecând, mai presus de cele m
pmânteti. Deci la suirea ace- §|
stuia cuget suflete al meu. *
E liseîu luând oarecând co- H

jocul lui Ilie, a luat dela Dom- g
nul dar îndoit; iar tu o, su- g*
flete al meu, acestui dar nu
te-ai împrtit pentru neîn-

gjj

frânare. H
C urgerea Iordanului, oare- g

când, a sttut de o parte i
jjj

de alta prin lovirea cojocului g
lui Ilie, prin Eliseiu; iar tu, o g
suflete al meu, acestui dar m
nu te-ai învrednicit pentru ne- g
înfrânare.m
S amariteanca oarecând a g

primit pre ce! drept cu gând s#
bun; iar tu, o suflete! n’aî g
adus In casa nici strein, nici g
cltor. Pentru aceasta te vei îl
lepda afar de cmar, tân- g
guindu-te. mm
M inii celei spurcate a lui g

Gheezî, pururea te-ai asem- ^
nat, ticloase suflete; a cruia g
iubire de argint leapd-o m- gj
car la btrânee. Fugi de fo- m
cu! Gheenei, deprtându-te
de rutile tale. m

Blnoftuvântam pre Tatl... JH?

p rinte, celace eti fr în- II
ceput; Fiule, cel împreunfr g
de început; Mângâitorule cel î?
bun, Duhule cel drept; nasc- g
torule al lui Dumnezeu Cu-
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vântului, Cuvinte al Tatlui
celui fr început, Duhule cel
viu i fctor, Treime unime
miluete-m.

i acum, a Nsctoarei.

Ca nite vpsele mohorîte
s'a esut trupul lui Ematmil,
mluntru Jn pântecele tu,
Preacurat, ceea ce eti pt^
fir înelegtoare. Pentru a-
ceasta, Nsctoare de Dumne-
zeu, cu adevrat pre tine te
cinstim.

Cântarea U-a. Irmos

;

1\Jaterea zmislirii celeifr
1

1

smân este netâlcuit

;

„rodul Maicii celei fr de br-
„bat este nestricat! c nate-
„rea Iui Dumnezeu înoete
„firile. Pentru aceasta pre tine
„toae^ neamurile, ca pre o
„Maic, mireas a lui Dumne-
zeu, cu dreapt credin te
slvim.

Mintea s’a rnit, trupul s’a
trândvit, duhul bolete; cu-
vântul a slbit, viaa s'a omorît,
sfâritul este lâng ui. Pentru
aceasta, ticlosul meu suflet,
ce vei face, când va veni ju-
dectorul s cerce ale tale ?

33

3#

din cari celor de al doilea,
adic celor nedrepi ai urmat,
o suflete, greind lui Dumne-
zeu, iar nu celor dintâiu,

egea a slbit, nu lucreaz
Evanghelia, i toat Scriptura
întru tine nu este bgat în
seam; profeii au slbit si

tot cuvântul celui drept. Si
ranele tale, o suflete, s'au în-
mulit, iiefîînd doctor s te
vindece.

a
Pildele Scripturii celei nou

îi aduc ie, ca s te aduc
pre tine suflete spre umilin.
Râvnete dar drepilor, iar de
pctoi te leapd; i îmblân-
zete pre Hristos, cu rugciu-
nile î cu postul i cu curia
i cu smerenia.

Hristos s'a fcut om, che-
mând la pocin pre tâlhari
i pre curve. Suflete, pocete-
te c s'a deschis ua împr-
iei acum i o apuc mai'naînte
fariseii i vameii i prea-
curvarii, pocindu-se*

Hristos s'a fcut om, împre-
unându-se cu mine prin trup
i toate câte sunt ale firii, cu
voia le-a împlinit, afar de
pcat; artându-i ie, o sufle-
te, pilda i închipuirea sme-
reniei sale.

Adusu-i-am aminte, suflete,
de ia Moisi facerea lumii i
toat Scriptura cea aezat de
acelaj care îi povestete ie
de ceî drepi i de cei nedrepi

;

Hristos pre vrjitori i-a mân-
tuit, pre pstori i-a chemat,
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mulimea pruncilor o a fcut
mucenici, pre btrânul l-a m-
rit i pre vduva cea btrân.
Crora n'ai râvnit, suflete, nici

lucrurilor, nici vieii. Ci vai

ie, când te vei judeca!

Postindu-se Domnul patru
zeci de zile în pustie, mai pre

urm a flmânzit, artând firea

cea omeneasc. Suflete, nu te

lenevi! De va nvli asupra
ta vrjmaul, cu rugciunea
! cu postul departe îl gone-
te de îa picioarele tale.

Slav, a Treimel.

Pre Tatl s-l ludm, pre
Fiul s-l prea înlm, dum-
nezeescului Duh cu credin
s ne închinm, Treimii celei

nedesprite, tmimîi dupre fi-

in: ca unei lumini i lumi-
nilor i vieii i vieilor, fc-
toarei de vtea i lumintoare
marginilor.

i acum, a Nsctoarei

C etatea ta pzete-o, Prea-
curat Nsctoare de Dumne-
zeu, c întru tine aceasta cu

credin împrind, întru tine

se i întrete i prin tine bi-

ruind, înfrânge toat supra-
rea, robete pre vrjmai i
îndeprteaz pre supuii ei.

|Sîinte al lui Dumnezeu Andreie, roagsts lui

: Dumnezeu pentru noi,

|

JV ndreie cinstite i printe

}
de trei ori fericite, pstorul

Critului, nu înceta rugându-te
pentru cei ce te laud; ca s
scpm de toat mânia, ne-
cazul i stricciunea i de gre-
eli s ne mântuim noi, ceice
cinstim pururea pomenirea ta.

Apoi cântm Irmosul în amândou stranele.

Dup sfâritul Canonului, începem Psalmul
al patrulea,

C âud am strigat eu, auzitu-m’ai,.;

i ceilali Psalmi ai Pavccerniteî.

La A Uluia,

trei metanii i îndut începem a doutr stare ;

titre Tine, Doamne,am ridicat sufletul meu...

i ali doi Psalmi, zicând la sfâritul acestora,

A Uluia

cu trei închinciuni.

Apoi începe straua mare

:

U u noi este Dumnezeu.,,
i zicem aceste Stihuri eu glas mare l cu
dulce cutare, zicând o stran unul i rs-

punzând cealalt altui,.

Asemenea zicem i

;

I irea celor îr de trupuri...

a i, CU glas lin :

C red lutru unul Dumnezeu...

Apoi Preotul zice

:

P rea sfânt Stpân...

Zice i coteul tot aceeai.
i facem toi câte o metanie. Asemenea îa

cem l la celelalte Stihuri de rugciune
la toate. Iar când zicem :

D umnezeulc, curâete-ne pre noi pctoii...

de 3 ori)

facem trei metanii-

Apoi, S finto Dumnezeule i aceste Tropare
pre glasul al 2-lea, pe care !e cântm cu

glas mare i cu cântare dulce.

L umineaz ochii mei, Ilristoase Dumnezeule...

Slav,

prijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule...

i acum.

( â nu avem îndrzneal...

i simt i alte Tropare caic se cânt presto
zile. Mari i -Joi seara, suni acestea:

N eadormirea nevzuilor mei...

Stih O aut i m auzi, Doamne...
t ât va fi de înfricoat judecata ta. Doamne...

Slav-

mm
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L acrimi dâ-mi mie, Dumnezeule...

i acum.

eruinat ndejdea ta„-

I) oamne miluete

(de 40 ori)

Preotul:

entru rugciunile sfinilor prinilor notri ..

i rugciunea:

D oamne, Doamne, celace ne mântueti
pre nol-,-

Âpol:

V enii s ne incliinm

(de 3 ori)

Psalmul 50

M iluete-m, Dumnezeule,,.

Psalmul 101 :

U oamnet auzi rugciunea mea...

i
D oamne atotputernice, Dumnezeul

prinilor notri.

Apoi :

Sfinte Dumnezeule/! utl nostru.

Preotul :

C a Ta este împria,..

i dup
A mîn,zicem aceste Tropare degrab, pe

glasul al fi-le»:

M iluete ne, pro noi, Doamne...

Slava

i> oamne, miluetono pro noi...

i acum

U a milostivirii deschide nou...
D oamne miluete

(de 40 ori).

Slav, i acunt

(.! eea ce eti mai cinstit.»

î ntru numele Domnului binecuvinteazs

printe.
Preotul:

entru rugciunile slinilor prinilor notri.»

i rugciunea aceasta ;

S tpne. Dumnezeule, printe..-

Apoi

V enii s ne închinm,..

(de trei ori)

i
j> oamne, auzi rugciunea mea...

S lav Intru cei do sus luî Dumnezeu
i pre pmânt pace...

> oamne, scpare Te-aî tcut nou...
I uvrednlcete-ne, Doamne, în noaptea...

Apoi :

S linte Dumnezeule, rea sfânt Treime,

T atl nostru».

Preotul :

C a Ta este împria.
Ap ai cântm iar i îrumos, pe glasul al 6-lea:

I» oamne al putorilor Iii ou noi,..

j iu cealalt stran toi aceasta, l zice strana

cea care a început, Stih:

L âudai pre Dumnezeu intru sfinii Iui.»

i iari cânt :

D oamne al puterilor...

Apoi cealalt stran, zice Stih:

1 udai pre el întru puterile lui, ludai...
D oamne al puterilor fii cu noi...

î înc :

], udai pre Dumnezeu întru sfinii lui,

ludai pro el intru tria puterii lui.

oamne al puterilor l'ji cu noi...

Apoi strana ce a început:

Slav

D oamne, dc n'arn avea pre sfinii ti...

* i acum

M uite sunt mulimile grcalelor mele... f rea
sîâut Nsctoare de Dumnezeu... 1 oat n-

dejdea mea spre tine o pun,

.

D oamne miluete

(de 40 ori)

eîa ce in toat vremea... E oamne miluete

(de trei ori).

Slav, i acum
C eea ce cii mai cinstit...

ntru numele Domnului, binecuvinteaz
printe.

Preotul:

! umuezeule, milostivete-Te spre noi-..

i facem 16 metanii, dup obiceiu, cu rug-
ciunea sfântului Itfrcm, icându le rar, ca s

se potriveasc toi :

Apoi începe cel mai mare:

s linte Dumnezeule
i dup

T atl nostru

D oamne miluete,de 12 ori, i zicem rugâ-

ciunea, facere a lui Pavel Montiiul, diu Mo-

nastirea fctoarei de bine.

N espurcat, neîntinat,..

MMMMMMmmMm



152 MARI

S
i ac d non. Stpâne, fr de osând..-

I îndat. îngenuncho toi Ia pmânt, i sl:e

^ Preotul cu glas ro are rugciunea dela

Vecernia mare:

H S tpâne mult milostive.,.

$| l dup rugciune, face închinciune cel -si

^ mare ctre frai, i aice:

ttf B ine cuvântai prini sfini,

H i-mi iertai, mie pctosului,
IU toate câte" am greit cu cit-

ii
vântul, cu lucrul, cu cugetul,

si cu toate simirile mele.
*

Iar noi rspundem:

H Dumnezeu s te ierte printe stinte,m i Începe din strana stâng, dup rânduial,
unul dup altul * iaca asemenea, a cere i
a lua iertciune-, pân când se sfâresc toii.

#j| i aa începe Preotul a zice

:

|Hf S ne rugm pentru bine credinciosul

!*Jf Regele (N )

i celelalte precum, s au aezat do demult lm

?H| vectHe- radueli; i aa merge fiecare la

yjf chilia sa.A V
ut Aceast rânduialâ se Face hi tot sfântul post

Ea Pavecerni.

as

j|
Mari întâia sptmân.

|j
LA UTRENIE

m Dup iniâia Stiiiologîe, Sedcltieîe din Octoili-

Dup a doua Sii’nologie, Sedealna. glasulM al 2-lea,

Podobia: Prea binecuvântat eti...

inecuvântat este darul
prea cinstitului post, c

Afloisi printrTnsuls’a mriti le-

gea cea scris cu slove pe îes-

pezi aluat, i tinerii mai puter-
nici de cât focul s’au artat
Deci, cu aceasta sastingem pa-
timile trupului cele arztoare,
lui Kristos Mântuitorului stri-

gând: Druete-ne nou tu-

turor întoarcere, i ne scap
de Gheena.

Slav, glas acelai.

Podobia: Ceea ce eti izvorul milei...

5 osit-a vremea pocinîi,
arat rodurile înfrânru, o su-

flete al meu! Caut spre cei

ce mai ’naînte s'au pocit
Strig ctre Hristos

:
grei-

t-am, mântuete-m, precum
ai mântuit, bunule Stpâne, pre
vameul, carele a suspinat din

inim; Cela ce unul eti mult
îndurat

i acum, a Nsctoarei.

C eea ce eti folositoare cl-
duroas cretinilor, roag pre
Fiul tu, pururea Nsctoare
de Dumnezeu, s ne mântu-
iasc de toat rutatea cum-
plit a vrjmaului, i s ne
dea iertare de cele" ce am
greit; pentru milostivirea în-

durrilor, prin rugciunile tale

Maic Fecioar.

Dup a treia Stlhologie, edeai o a, glasul al

5 Jca.

Doamne, ajungând la ziua
a doua a mântuitorului post,

strigm ctre Tine: Umilete
inimile noastre ale robilor Ti
i primete rugciunile noastre
cele cu fric, d-ne nou a
alerga prea lesne cltoria
postului, iertare i mare mil.

Slav, aceeai.

i acum, a Nsctoarei de Dumnezeu.

mmmM
mmMmmmmmm
m
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i odobic ' re cuvântul ctd împreun...

- dcin, ceea ce ai odrslit
floarea cea dumnezeeasc, sî-

criule i sfenice, i nstrap
cu totul de aur, sfânt mas
care pori pâinea vieii

;
ca

pre un Fiu al tu i Durnne-
zeu, roag-1 pre El dimpreun
cu sfântul Înainte-Mergto-
ml, s miluiasc î s mântu-
iasc pre cei ce" te mrturi-
sesc pre tine Nsctoare de
Dumnezeu,

\ CANONUL MINEIULUI.
i

Se cetete a doua cântare din Psaltire.

TRICÂNTARE

Cântarea a 2-a, glasul al 2-lea, Irmos:

Vedei, vedei c Eu simt
cel ce am mântuit în mare

„i am sturat în pustie pre
„poporul Israiltenesc i ap
„din piatr am izvorît oame-
nilor; ca îmbrcându-M în-
„tru cel ce a czut în stric-
ciune de demult, s-l trag la

„mine, pentru nespusa mil".
Pripeal

:

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

rezete-te, privegheaz,
suspina, lcrmeaz prin post;
leapd toat sarcina pcatu-
lui, suflete; ca prin clduroas
pocin s scapi de foc, i
cu plângere pentru patimi s
rupi haina cea de jale, luând
vestmântul cel dumnezeesc.

: pre muntele faptelor celor

m

alese s ne apropiem toi prin
post, lsând nvlirile desf-
trilor, care râvnesc Ia cele
de jos. i în norul cinstitelor

vedenii intrând, s vedem
singur frumuseea cea dorit
a lui Hristos; îndumnezein-
du-ne cu tain prin duorne-
zeeti ie suiri.

aî mîe! Ce voi s fiu? Ce
voi s m fac lucrând pcatul,
i de Stpânul ne înfricoân-
du-m eu, necunosctorul ?
Pentru aceasta maFnainte de
judecat sunt osândii Drepte
judectoriile, bunule, întorcân-
du-m, mântuete-m pre
mine, cel ce Te-am mâniat
mai mult de^câf toi oamenii.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

mânte nelucrate, cela ce
ai odrslit pre hrnitorul tu-

turor, carele’i deschide mâna
i de bun voina lui se sa-

tur tot vieuitorul cu puterea
cea dumnezeeasc, întrete

|

cu pâinea vieii inimile cele I

slbnogite prin saiul grea-
lelor celor rele.

Alt Irmos, glasul ni 5-lea

:

Vedei, vedei,,. ^
Venii s ne adunm în c- M

mara sufletului, dând rug- m
dunl Domnului, i strigând

: §f
Tatl nostru, carele eti în M
ceruri, slbete, las datoriile H
noastre i le Iart, Cela ce
eti unul mult îndurai

g|
sâîMCJw:MT
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H B lândeele sufletului nostru
*£ în post arâtandu-le, s nu ne

%% mâhnim pentru schimbarea

JH doritelor zile
;
c ne strlucesc

*3 nou faptele evlaviei.

*3 Slav, a Treimei.

H eea ce eti fr de început
** nezidit, în trei fee, uninie,

55 doamn, împrie a veacuri-

g lor, preTine Tatl i pre Fiul

55 i pre sfântul Duh, Te slve-

ai te mulimea îngerilor i toat
firea oamenilor.

i acum, a Nsctoarei

.

H P re tine mrirea neamului

Jg nostru, cea cu toate bunt-
55 file, te ludm. C prin tine,

« Fecioar, ne-am îndumnezeit;
** c ai nscut nou pre Hristos,

Mântuitorul i Dumnezeu, Ca-
*£ rele ne-a deslegatpre noi din

U blestem.

Wî Slav ie, Dumaesieul nostru, slav ie-

U| C ine a stins focul ? Cine a

H încuiat gurile fiarelor? Postul

*£ cel ce a mântuit pre tineri

J|
din cuptor i pre proorocul

55 Daniil de la mâncarea leilor

;

H pre carele s-l cuprindem i
gg noi, frailor.

m Irmosul

:

U| V edei, vedei, c eu sunt

jj
„Dumnezeu, cela ce m’ani îm-

H „breat cu trup de a mea

H „bun voie, ca s mântuesc
SI „pre Adam, cel czut prin

U| „amgirea arpelui, cu clca-

gg
„rea poruncii".

Cutarea a S-a, Irmos:

el ce a înrhîpmt lui MoisL.

L eapd, suflete, somnul le-

ii eviriî celei rele si cu dra-
,â

goste privegheaz spre dum-
nezeetîle porunci; se apropie
mirele, deci purtând lumin,
sârguete-te, s-l întâmpini.

P re mine, cel rnit ru cu
sabia desftrilor, cu doctoria
voi ei milostivirii Tale îndurate
tmduete-m, Cuvinte, ca sa
Te slvescîn veci cu mulmita.

e patimi vtmtoare, de
pism i urîciune, i de toat
rutatea oprete-te, suflete,

hrnîndu-te cu bucatele cele

ce aduc desftarea cea de sus,

fr materie.

A Nsctoarei do Dumcozeu.

sctoare de Dumnezeu sî

curat, tmduete ranele su- H
fiefului meu, i patimile inimii,

i rsvrtirea minii; ca ceea m
ce eti singur ajuttoare p- J|
ctoilor, i zidul celor sf- Sî
ramai.

Alt Irmos: H
P ro Fctorul lptarii...

^
u postirea înlându-ne su- m

fIelele toi la ceruri, rugciuni H
bine primite s aducem Dom- M.
nulul. M
D uhtil umilinii luând, s
lcrmm pentru rscump-
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rarea sufletelor
,
ludând pre

Hristos în veci»

8 inecuvântm pre Tafl...

Treime, ceea ce eti de o
fiin i unime nezidit, i
Dumnezeul tuturor, pre Tine
Te preaînlm întru toi vecii.

acum, a Nsctoarei.

\ rugciune pentru noi cei

ce te ludm pre tine prea
curat, s ne aprm de tot

felul de ispite i de primejdii.

Slav ie, Dumaezeul nostru, slav ie,

D esftarea bogatului defî-
mându-o, venii s postim cu
Lazr, ca i pre noi s ne
înclzeasc sânul lui Avraam.

S ludm, bine sâ cuvântm i
s ne închinm Domnului.

Irmosul

;

pre Fctorul a toat fp-
tura, de carele se spîmân-
„teaz îngerii, cântai-1 po~
„poare, i-l prea înlai întru

„toi vecii".

Cântarea a {)-a. Irmos

:

O in pmânteni cine,..

C ine din pmânteni alune-
cându-se, aa a mâniat

pre Dumnezeu cândva? Cine
a urmat pornirile rutii i
s

?

a artat sla pcatului, pre-
cum eu ticlosul? Ci Dumne-
zeule, voitorul milei, Tu m
milueste.

j-

P uterilor îngereti, cele de

Dumnezeu vztoare, rugai
pre Dumnezeu cel lesne iert-
tor, s mântueasc sufletul

cel învîforat în luciul desf-
trilor lumeti i în valurile

patimilor, i care se primej-
duete prin nvlirile duhuri-
lor celor protivnice.

V ino suflete, scoal-te din

rutatea cea râvnitoare spre
cele de jos. Cu aripile bun-
tilor, prin potire uurân-
du-te, desfteaz-te întru gân-
dirile cele luminoase, care
pricînuesc desftarea bunt-
ilor, fcându-te prin credin
cuvios lui Dumnezeu.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

€ ine va face auzite laudele

tale, Preacurat? Ceea ce ai

nscut mai pre sus de tot gân-
dul pre ludatul Stpânul i
Domnul, pre care 11 laud ce-

tele îngereti. Pre acela roa-

g-!, Fecioar nenuntit, pen-
tru poporul cel pctos.

A lt Irmos I saie, dnuete...

V reme este bine primit. S
aducem, frailor, lui Dumne-
zeu daruri de bunti, sosit-a

siua mântuirii, întru care le-

pdând lucrurile întunerecului

s ne îmbrcm în lucrurile

luminii, precum strig Pavel.

P recuin a ucis Domnul cu
post pre vrjmaul, aa i
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noi venit! s sfrâmam tot cu
acesta sgeile i vicleniile

lui, fiecare zicând: Mergi îna-
poia mea, satano ! când va
vrea s ne ispiteasc.

Slav, a Trcimei.

Intru o fiin Te laud pre
Tine, Treime fr de Început,
cinstit, începtoare de viea,
nedesprit uni ni e. Printe,
Cela ce eti nenscut, Cuvinte
i Fiule, Cela ce eti nscut
i sfinte Duhule, mântueste-
tic pre noi cei ce Te ludam.

l acum, a Nsctoarei.

Mat pre sus de minte este
naterea ta, Matca lui Dum-
nezeu. C întru tine zmisli-
rea s’a fcut fr de brbat,
i dup natere al rmas Fe~

||
cioar. Dumnezeu este cel ce

$j{ s’a nscut, pre carele slvin-

2J du-L, pre tine Fecioar te fe-

tî ricini.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

H Cu postul apropîmdu-ne

*jj
spre muntele rugciunilor, s

jjj
vedem i noi cu inim curat

Sg pre Dumnezeu, lespezile po-

S
runcilor primindu-le întuntru
ca i Moisi

; strîucindu-ne cu

H slav prin faa dragostei lui.

H Irmosul

:

a
saie dnuete, Fecioara a

„avut în pântece i a nscut
H „Fiu pre Emamiiî, pre Dum-

„nezeu i omul. Rsritul este
V“K

„numele lui, pre carele slvin-
„du-1 pre Fecioara o fericim 44

. Sjf

Luminând*; Treimica glasului, de trei ori, gjr

LA STIKOAVN
Scihira zilei glasul al 3-lea, însui glasul-

începem, popoare, postul
cel fr prihan, carele este

mântuirea sufletelor; s ser-
vim Domnului cu fric, cu un-
tuldelemn al facerii de bine
s ne ungem capetele î cu
apa curiei s ne splm fe-

ele. S nu grim multe întru
rugciuni; ci precum ne-am
învat, aa s strigm : Tatl
nostru carele eti în ceruri,

iarta-ne nou greatele noa-
stre, ca un iubitor de oameni.

Stihul l-iu: Umplutu-ne-am dimineaa de
mila Ta.„

* Tot aceeai,

^Nh :i i fio lumina Domnului,..
Apoi Martirica.

Frica împrailor i a tîra-

nllor o au lepdat ostaii lui

Hristos, î cu bun îndrs-
neal i brbtete pre el l-au

mrturisit Domn al tuturor,

Dumnezeu i împrat al nos-
tru; î se roag pentru sufle-

tele noastre.

Slav, i ucum
;
a N&ectoarei-

Nsctoare de Dumnezeu,
ceea ce eti folositoare tutu-
ror celor ce se roag ie, spre
tine îndrznim, cu tine ne l-
udm, întru tine este toat
ndejdea noastr. Roag-te
Celui ce s’a nscut din tine,

m
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H pentru netrebnicii robii ti,

||
Apoi celelalte i Apolisul,

*£

La ceasul al aselea.

^ Troparul proorociei, glasul l-iu,

||
îjf P entruc suntem nemernici
*3 pre pmânt, ca toi prinii

H notri, viaa noastr cea scurta

UI
pzete-0 fr pcat, Mântu-

5| itoruî nostru, t ne miluete

H pre noi, ca un iubitor de oa-

U meni.

Slav, i acum
;
tot aceasta.

Prochimen, glasul al 4-lea.

1 a amiatj glasul rugciunii mele, împratul
meu i Dumnezeul meu>

'Stih; G ralurile mslo ia*le in urechi, Doamne
înelege strigarea mea,

Dîn proorocia Isaiei cetire.

Cap l-iu. Versul al 19-lea.

aa zice Domnul, De vei vrea i dem vei asculta, buntile pmântului
_
vei mânca; iar de nu vei vrea, i dei vei asculta, sabia v va mânca pre

voi, câ gura Domnului a grit acestea. Cum

Sionul, plina de Judecat, întru care a dor-
£5 dreptatea, i întru care acum sunt ucigai

!

v Argintul vostru nu este lmurit
; cârciuma ril

£8 fâ i amestec vinul cu ap. Domnii ti nu se
sHj pleac

;
prtai suni furiior, iubitori de daruri,

i .umbl dup mit; pre cei sraci nu-i ju-
£§ dee, i Judecata vduvelor nu o socotesc,
£0 Pentru aceasta aa zice Stpânul, Domnul

Savant, cel puternic al lui Israil: Vai! celor
puternici ai lui Tsrail, c nu va înceta mânia
mea asupra color protivnici, î judecat pen-

Jjv tru vrjmaii moi voiu face. i volu aduce
£5 mâna mea preste tine,î te voiu lmuri spre

jg curenie
;
iar pre cei necredincioi îi voiu

£0 pierde, i voiu lepda pre toi cei frdelege
£8 de la tine, i pre toi semeii voiu smeri. i
Ev voiu pune judectorii ti ca i mai'nainte i
Jj sfetnicii tt ca din început. i dup aceasta
£§ te vei chema cetatea dreptii, Mitropolie cre-

s'a Îcuî pctoas cetatea cea credincioas

£4
£4
£4
£4

dincious, Sionul ; cci cu judecat i cu milo-
stivire sc va mântui robia Ini, i sa vor sf-
râma cei fr de lege, i pctoii împreun,
i cei ce au prsit pre Domnul se vor sfâri. *5'

l’entru c acum se vor ruina întru idolii si, M
pre cari i-au fcut, i se vor ruina pentru 52
grdinile lor care le-au iubit. i se vor ruina
pentru lucrurile mâinilor sale. Intru care ei §2
au voit. C vor fi ca un Tercvint ce i-a le- §2
pdat frunzele sale, i ca o grdinfr ap. 52
i va li virtutea lor ca puzderiile- ciilor, i 52
lucrurile lor împreun ca scânteiele focului; 52
*i vor arde cei fr de lege, i octoii im- 52
proun, i nu va îi cine sii-i sting. Cuvântul 52
care s'a fcut ctiv Isaia, feciorul lui Amos, su
pentru Io dea i pentru Ierusalim

:
i va îi iu

zilele cele de apoi artat muntele Bomnulu
, 5i casa lui Dumnezeu pre vâri uri le munilor; g*i se va înla mai presus de dealuri, i vor

veni la Dânsul toate neamurile. i vor merge &&
neamuri inulte, i vor zice : Venii sâ no suim &f£
ia muntele Domnului, i ia casa Dumnezeului Si-fc

lui lacov; i ne va spune nou calea Sa i 52vom merge pre dânsa.

Prochimen, glasul al 4-lea.

oamne, nu cu mânia Ta s m mustri pre
. mine.

iluete-m. Doamne, c neputincios
sunt.

cJta

£4
£4
£4
£4

£4
£4
£4

£4
£4
£4
£4

MARI SEARA
La ;

i oaiane strigat-am
; Stihirile Tricdului.

glasul al 2-lea.

Frosom;a; Precum Te -ai artat, Hristoase...

G eî ce aiti fost scoi din m
rai pentru mâncarea cea

amar oarecând, acum prin M
oprirea poftelor s ne silim a £4
intra iari; strigând Dumne- M
zeului nostru: Cela ce i-ai M
întins pre cruce palmele, oet M
bând i fiere gustând, i Cela
ce aî rbdat durerile piroane- §4
lor, scoate toate desftrile
cele prea amare din sufletele

iwc;
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noastre; î pentru milostivirea

îndurrilor, mântueste pre ro-

bii Ti.

Cei ce am fost izgonii din

Raî oarecând pentru mâncarea
din pom, acum prin crucea
Ta într’însuî ne-am slluit

;

care cruce, spre rugciune o

aducem ie, mult îndurate, i
cu credin toi ne rugm

:

Izvoare de lacrimi acum trî-

mite-ne nou, în vremea po-

stirii, curitul toat întinciu-

nea patimilor, i a pcatelor
noastre. Ca tois strigm ie
cu deadinstil: Doamne, slav
ie.

Alt Stihir, glasul al 2-lea.

Podobic: La rutile lucrurilor mele...

Dmeste-mi i mie Cuvinte
desftarea postiriî, precum lui

Âdam raiul odinioar i a gu-
sta din toate poruncile Tale,

Dumnezeul nostru, i a m
feri pururea de rodul pcatu-
lui, carele ai oprit. Ca s ajung
cu bucurie la purttoarea de
viea patima Ta cea de pre
cruce.

Iar dcla Mineiu, punem 3 stiluri,

Slav, i acum; a Nâsctoarei-

Crucii.

Prochimen, glasul al 6-lea:

M Doamne, Dumnezeul meu,
spre Tine am ndjduit, mân-
tuete-m.

Stih :

De toi cei ce m gonesc scap-m,..

De la Facere cetire.

Cap. 1, Vers 14

Z is-a Domnul: e se iaca lumintori pe
tria cerului, sa lumineze pmântul, i
s despart intre zi i intre noapte : i

s lie spre semne, spre vremi i spre zile i
spre ani. i s fie spre luminare pe tria ce-

rului ca s lumineze pe pmânt, i s'a fcut
aa. i a fcut Dumnezeu doi lumintori mari,
lumintorul cel mai mare spre stpânirea
zilei, i lumintorul cel mai mic spre stpâ-
nirea nopii, i stelele. i i-a pus Dumnezeu
pc tria cerului, ea s lumineze pe pmânt,
i e stpâneasc preste zî i preste noapte,
i e despart intre lumin i între întunerec.
i a vzut Dumnezeu c este bine i s’a fcut
sear, i s’a fcut diminea, ziua a patra.

i a zis Dumnezeu s rodeasc apele vieti
cu suflete vii, î psri sburtoare pa pmânt
sub tria cerului, i s’a tcut aa. i a fcut
Dumnezeu chiii cei mari, i tot sufletul vie-

tilor ce vieaz, care le-au rodit apele din-

tru sine dupre felul lor, i toat pasrea
sburtoare dupre fel

;
i a vzut Dumnezeu

c este bine
; i Ie-a binecuvântat Dumnezeu,

zicând: cretei iv Înmulii, i umplei apele
mrilor, i psrile s se înmuleasc pe p-
mânt. i s'a fcut sear i s’a fcut dimineâ
ziua a cincea.

Prochimen, glasul ai 6-lea.

D oamne,Dumnezeul nostru,

cât este de minunat numele
Tu în tot pmântul.

Stih :

F s’a înlat mare cuviina Ta mai pre sus
de ceruri.

De la Pi ido cetire.

Cap. 1. Vers 20.

nelepciunea pe uli se laud, i pre
cî îndrznire aduce. Pe vârfurile

zidurilor se vestete, i la porile ce-

lor puternici strâiuete, i în porile cetii
cutezând grete. Cât vreme cei fr de
rutate se vor inea de dreptate, nu se vor
ruina; iar cei nepricepui, fiind poftitori de
batjocur, necredincioi fâcându-se au urit

tiina, i vinovai s’au fcut cercetrilor. Iat
v pun înainte graiul sfatului meu, i voiu
înva pre voi cuvântul meu. C am strigat,

i nu m'ai auzit, i am tins cuvinte, i n’aî
luat aminte

;
ci netrebnice ai fcut sfaturile
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mele, i n'ai bgat seam de cercetrile mole.
Pentru aceasta i eu voiu râde de peirea
voastr, i m voi bucura când va veni vou
pierderea, i când va nvli asupra voastr
fr de veste turburar ea, i va veni supra-
rea asemenea viforului

;
i când va veni vou

necazul î înconjurarea cetii. C va îi cândm vei chema, eu nu v voiu auzi pre voi;
cuta-m-vor pre mine cei ri, i nu,m vor
sila: c au urât Înelepciunea, i Idea Dom-
nului nu o au primit, nici au voii s ia anune
la sfaturile mele, i au batjocorit învaturile
mele. Pentru aceasta vor mânca rodurile
ci lor lor, i se vor stura de pgânâtatea lor.

Pentru c fceau strâmbtatea pruncilor, se
vor omori, i cercetarea va pierde pro cei
necredincioi. Iar cela ce m va asculta pre
mine, va locui spre ndejde, l se va odihni
îra fric de tot rul.

Apoi

3 nvrednîcete-no, Doamne,,,

i Ecteniile.

LA ST1HOAVN
Stihlra silei, glasul al 8-lea, singur glasul,

nu svârim postul nu-
mai cu prsirea mâncrilor,
ci cu înstreinare de toat pa-
tima cea pmânteasc

;
ca ro-

bind trupul, carele tirnete
st împotriva noastr, vred-
nici s ne facem împrtirii
mielului, Fiului lui Dumnezeu,
celui ce s'a junghiat de bun
voie pentru lume; i duhov-
nîcete s prznuim cea dîn
mori învierea Mântuitorului;
la înlime ridîcându-ne, întru

lumina buntilor, i cu de-
sftarea faptelor noastre celor

alese, veselind pre iubitorul

de oameni.

Stih:

1 Ktre Tine am ridicat ochii mei...

Si iari Stihiru aceasta. Apoi Sttli

:

jiluete-ne pre noi. Doamne...

Martiri ca. •

^ucenicii Ti, Doamne, ui- H
tând cele din vîea, i neb-

||
gând seam de munci pentru U
vieaa ce va s fie, aceleia
s’au fcut motenitori. Pentru

gg
aceasta i împreun cu îngerii H
se bucur; pentru rugciunile

|g
lor, druete poporului Tu M
mare mil/

|j|

Slav, i acum: a Crucii-NtiCiLtoarei, Însi
Podobia,

O
!
prea slvit minune

;
O ||

tain nouî O, înfricoat rân-
duiaîî Fecioara a zis, dac |f
Te-a vzut rstignit în mijlo- gg
cui a doi tâlhari, pre Tine pre H
carele fr durere cu minuni M
Te-a nscut i a plâns, zicând: *3
Vai mie, prea iubite Fiule

î ||
Cum Te-a pironit pre cruce s*
poporul cel cumplit i nemul- jf*

mitor. M
î cealalt rânduiaJft, precum a'a artat. S#

Marti întâia sptmân.
LÂ PAVECERNIT

*

dup re zicem Psalmul 09:

Dumnezeule, spre ajutorul meu...

Cântm CANONUL cel mare.
Cântrim l-ja, glasul al fi-Iea.

Irmos: M
xAjutor i acoperitor s’a f- m

„cut mie spre mântuire. §$
„Acesta este Dumnezeul meu
„i-L voiu slvi pre El; Dum-
nezeu! printelui meu, i-L

ÎHf
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Vvoiiînla pre El, cci cu slav
„s'a prea slvit",

(de dou ori)

Covârind cu uciderea lui

Cain, din bun voin m’atn

fcut uciga sufletete! cuno-
tine, hrnindu-mi trupul i
otind asupra Tui cu faptele

mele cele viclene.

Nu «Fam asemnat, lisuse,

dreptii lui Avei. Daruri pri-

mite nu i-am adus ie nîd
odinioar, nici fapte dumne-
zeeti, nici jertf curat nici

viea fr prihan.

Precum Cain, aa i noi,

ticloase suflete,am adus fapte
spurcate fctorului tuturor,

i jertf cu prihan, i viea
netrebnic; pentru acestea ne-
am osândit dimpreun.

Ziditorule, fcându-m lut

viu, ai pus întru mine trup i
oase, i suflare de via! ci,

©Fctorul meu, Mântuitorul
meu i Judectorule, prime-
te-ra pre mine cel ce m
pocesc.

Mrturisesc ie, Mântuito-
rule, pcatele care am fcut,
i ranele sufletului i ale trupu-
lui meu, care tâlhrete mi-au
pus mie asupra cugetele cele

ucigtoare din luntru.

D e am i greit, Mântuito-

mm =“ = m
rule, dar tiu c eti iubitor m
de oameni; bai cu mil i Te g{
milostiveti fierbinte, pre cel %%

ce plânge îl vezi, i alergi ca ||
un printe, chemând pre cel

pierdut. a*

Slav, a Treime!. m
T reime, fiina prea înalt, g*

creea ne închinm întru o M
unime, ridic dedeasupra mea
lanul cel greu al pcatului, g*
i ca un îndurat d-mî lacrimi H
de umilin.

gg
i acum, a Nsctoarei.

KW

N sctoare de Dumnezeu, |J
ndejdea i folositoarea celor

gg
ce te laud pre tine, ridic H
deasupra mea lanul ceî greu |
al pcatului, i ca o Stpân m
Curat,m primete pre mine §J
cel ce m pocesc. fgf

%%
Cântarea a 2-a, Irmoa: m

I
a aminte cerule, i voiu gri m
i voiu luda pre Hristos, |f

„Carele a venit din Fecioar gj
„cu trup“.

m
(Oe dou ori)

m

C usutu-mi-a haine de piele &&
pcatul, golindu-m de haina gj
cea dintâiesut de Dumnezeu. M

M
mbrcat sunt cu îmbrc- m

minte de ruine, ca i cu nite
||

frunze de smochin, spre v- i?
direa patimilor mele cele de ||bun voia mea. M
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imbrcatu-m’am urit cu hai-

n împestria i sângerat,
prin curgerea vieii celei cu

ptimii iubitoare de desftri.

Czut-am întru întristarea

patimilor i în stricciunea
cea trupeasc, i pentru acea-

sta acum vrjmaul mâ ne-

cjete.

Viea iubitoare de cele p-
mânteti i iubitoare de averi,

prin neînfrânare alegând eu,

Mântuitorule, m’am împresu-
rat acum cu sarcin grea.

I mpodobitu-mi-am chipul
trupului cu îmbrcminte de
multe feluri de cugete gro-

pit zave, si m osândesc.

Grijîtu-m’am cu deadinsul

g* numai de podoaba mea cea
dinafar, nebgând seam de
cortul din luntru cel dupre
chipul lui Dumnezeu.

H ingropat-am, Mântuitorule,
cu patimile frumuseea chipu-

ri
Iui celui dintâi; ci precum

Jg drahma oarecând, aa ma
ig caut i m afl.

iireit-am, ca i pctoasa
strigie, însumi am greitie

;

primete-mi, Mântuitorule, ca

U5 mir si lacrniile mele.
#3

H Fii mie milostiv, strigie ca
i vameul; Mântuitorule, cu-

S*

rfete-m; c nimenea din

cei dinAdam n'att greit ie
precum eu.

S ava, a Treimei.

re Tine, unul Dumnezeul
tuturor, în trei fee Te laud

:

Pre Tatl, si pre Fiul, i pre gj
Sfântul Duh. a*

ifi acum, a Nâse&loarci. ^
reacurat Fecioar Nsc- H

toare de Dumnezeu, ceea ce 8*

una eti prea ludat; roag-te
g|

cu deadinsul, s ne mântuim. ||m
Câniarea a 3-a, Irmos: m

Î
ntrete, Doamne, pre pea-

tra poruncilor Tale inima
„mea cea cltit; c însui
„eti sfânt i domn".

(de dou ori)

izvor de viea Te-am câti-

gat pre Tine surptorul morii
i strig ie din inima mea
mai'nainte de sfârit: Grei-
t-am 1 Milostivete-Te i m
mântueste.

V

Greit-am, Doamne, grei-
t-am ie, miiotivete-Te spre

mine; c nu este cineva între

oameni, din cei ce au greit,

pre carele s nu-1 fi întrecut

eu cu pcatele.

Pctoilor din vremea lui

Noe am urmat. Mântuitorule, M
motenind osândirea acelora, H
întru cufundarea potopului.

||

a*
wsmMM

I**

mm

m
m

ii



sîw:

162

DW^l«5fc^5K5«MCW$M

MARI Ss»

iul Hani aceluia, batjocori"

torului de tat, urmând sufle-

te, n’ai acoperit ruinea celui

de aproape, cu faa înapoi
întorcând u-te.

De arderea pcatului fugi,

suflete al meu, ca i Lot Fugi
de Sodoma i de Gomora;
fugi de vpaia a toat pofta
dobitoceasc.

MHuete-m, Doamne, tni-

luete-m! strig ctre Tine,

când vei veni cu îngerii Ti,
s rsplteti tuturor dupre
vrednicia faptelor.

Slav, a Tre iniei.

Treime neaniestecat, nezi-
dît, fire fr început, care
Te lauzi în treimea feelor,

mântuete-ne pre noi, cari ne
închinm stpânirii Tale cu
credin,

acum, a Nsctoarei

pre Fiul cel fr de ani din
Tatl, subt ani l-ai nscut,
netiind de brbat, Nsctoare
de Dumnezeu

; minune strein!
c aplecând ai rmas Fecioar,

Cântarea a 4-a, Irmos:

Auzit-a profetul de venirea
Ta, Doamne, i s*a temut;

„c vreai s Te nati din Fe-
cioari oamenilor sTeari
„i a grit: Auzit-am auzul
„Tu i m’am temut: Slav
„puterii Tale, Doamne".

m

pp| ^Lei
fc*

mM

priveghiaz o ! suflete al

meu, i te f ludat, ca
mare între Patriarhi; ca s
dobândeti lucrarea cu gân-
direa cea înalt; ca s te fad
minte vztoare de Dumnezeu
i s ajungi în norul cel ne-
apus cu gândirea i s te faci M
negutor de lucruri mari. H
pre cei doisprezece Patri-

||
arhi nscându-i cel mare între ii
Patriarhi, i-a fcut ie cu tai- |§
na, suflete al meu, scar spre

g|
suirea cea de lucrare; pre fiii H
si, ca pre nite temeiuri i

gg
trepte, ca nite suiuri, preaîri- H
elepete aezându-î.

|gm
Luî Isav celui urît asem-

gg
nându-te, suflete, ai dat ama- H
gitorului tu întâia natere, jfg

a frumuseii celei dintâi; i m
de la binecuvântarea prîn- |g
teasc ai czut t îndoit te-ai M
amgit, ticloase, cu lucrarea H
î cu gândirea

;
pentru aceasta

||
acum pocete-te. * H
Edoms’a chemat Isav, pen- jf*

tru marea înverunare a ame- g*
stecrii cu femei. Cci cu ne-
înfrânarea pururea aprinzân- sg
du-se i cu desmîerdrile spur- SI
cându-se, Edom s*a numit, |g
care va s zic, înfierbântarea

gg
sufletului celui iubitor de p- H
cate ^4,dlc

' M
De Sov cel din gunoi, auzind 3HJ

îHf



o! suflete al meu, c s'a în-

dreptat, n’ai râvnit brbiei
aceluia

;
n’ai avut întrirea

gândului lui, întru toate care
ai cunoscut, în cele ce ai tiut
i în cele ce te-ai ispitit; cî

te-ai artat nerbdtor.
n
||

Cel ce era mai înainte pe

H scaun, acum se vede gol în

*1 gunoi, cu rane; cel cu muli

îl fii i mrit, de nprazn fr
de fii i de cas lipsit; c

jj|
socotia gunoiul palat i ranele
mrgritar.

Slava, a Treimei.
i*1

M Nedesprit în fiin, nea-
mestecat în fee, Dumnezeu
Te cunosc pre Tine dumnezeire

j|
una Treime; ca pre ceea ce
eti întocmai cu împria i

J*
întocmai cu scaunul; i strig

5| ie cântarea cea mare", ce se
cânt întreit întru cel de sus.

IJ|j
l aeum, a Nsctoarei,

g _
i ai nscut i eti Fecioar

^ î ai^ rmas întru amândou
g cu firea Fecioar; Cel ce s’a

g nscut înoete legile firii i
H pântecele a nscut nesimind

| dureri.Dumnezeu unde voete,
| se biruete rânduiala firii, c

|
face câte voete. |

B; Cântarea a irmos:

|
T\e noapte mânecând iubi-

|U „toride de oameni, m
% „rog iurnineaz-in i m în-

[
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„drepteaz la poruncile Tale H
»[ m înva, Mântuitorule,
„s fac voia Ta\ Stf

f . - |H6
{de doua ori;- g#

Auzit-ai de sicriul lui Moisi,
suflete, cei purtat de apele si

de valurile râului, c s’a p-
zit de demult ca întru o c-
mar, fugând de lucrul cel
amar al sfatului lu: Faraon.

De ai auzit, ticloase su-
flete, de moaele ce ucideau
oarecând lucrarea curtiei cea
brbteasc fr de vârst,
suge acum înelepciune, ca
marele Moisi,

/Nu i-ai omorî! mintea lo-
viidu-o, precum marele Moisi
pre egipteanul, ticloase su-
flete; i cum te vei sllui,
spune-mî, în pustietatea pati-
milor prin pocin?

in pustieti a locuit marele
Moisij vino dar suflete de ur-
meaz vieii lui; ca s te în-
vredniceti a vedea î artarea
lui Dumnezeu cea din rug,

otagul lui Moisi te închî-
puete, suflete, carele a lovit
marea î a închegat adâncul,
cu însemnarea dumnezeetii
Cruci; prin care vei putea"i
tu s svâreti lucruri mari.

j

Aaron a adus lui Dumnezeu
]

foc fr prihan, fr vicle- I
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m

tât

ug; iar. Ofni i Finees, ca î
tine, suflete,au adus luiDumne-
zeu viea spurcat i strin.

Slav, & Treimei.

Pre Tine Treime Te slvim,
pre unul Dumnezeu

;
sfânt,

sfânt, sfânt eti Printe, Fiule

i Duhu ie, fiin singur prin

sine, Unime careea pururea
ne închinm.

St acum, a Nsctoarei.

Din tine s
?

a îmbrcat întru
a mea frmânttur Dumne-
zeu, cel ce a zidit veacurile,

Maic Fecioar, ceea ce eti
nestrîcat i nu tii de br-
bat, î a unitlui-i firea ome-
neasc.

Cântarea a 6-a, Irmos:

S
trigat-am cu toat inima
mea ctre Induratul Dum-

nezeu î m’a auzit din iadul

„cel mai de jos i a scos din
„stricciune viaa mea“.

(de dou ori)

Valurile pcatelor mele,
Mântuitorule, ca în Marea Ro-
ie întorcându-se, nTau aco-
perit degrab, ca oarecând pre
Egipteni i pre Voevozi.

Voie slobod fr pricepere
ai avut, suflete, ca i Israîl

mai înainte; c maî mult de
cât dumnezeeasca man ai

ales neînelepete lcomia pa-

timilor cea iubitoare de dul-

ceuri,

P uurile hananeetilor gân-
duri, mai mult ai cinstit suflete

de cât vâna pîetrii, din care
izvorul înelepciunii vars
curgerile teologiei.

Crnurile cele de porc i
cldrile i bucatele cele egip-
teneti, mai vârtos de cât cele

cereti ai voit, suflete ai meu;
ca i de demult necunoscto-
rtil popor în pustie.

Când a lovit Moisi, sluga
Ta, piatra cu toiagul, cu în-

chipuire maFnainte a însemnat
coasta Ta cea de viea fc-
toare; dîn care toi butur
de viea scoatem, Mântuito-
rule.

Cearc suflete î iscodete,
ca Hsus al lui Navî, ce fel este

pmântul fgduinii î locu-
ete întPmsul cu bun legiuire.

Slav, a Treimei.

T reime sunt, neamestecat,
nedesprit; desprit dup
fee; i unime sunt din fire

unit, Tatl, zice î Fiul î
dumnezeescul Duh.

i acum, a Nsctoarei.

Pântecele tu ne-a nscut
nou pre Dumnezeu, cu chipul
ca i noi, deci ca pre un zi-

ditor al tuturor roag-1, Nsc-

MMMmm
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î| toare de Dumnezeu, ca prin

H rugciunile tale s ne în-

îl dreptm.
jktt

Jg CONDAC

:#$? glasul al 7-lea

H Suflete al meu, suflete al

*£ meu, scoal! pentru ce dormi?

î| Sfâritul se apropie i vrei s
||

te turburi, Deteapt-te dar!

îl. ca s se milostiveasc spre

H tine Hristos Dumnezeu, cel

ce este pretutindenea î toate

îl le plinete.
M

Cântarea 7-a, Irmos:

jjj
reit-am, frdelege am

H vJ fcut, nu ne-am îndreptat

H „înaintea Ta, nici am pzit,
sa? „nicî am fcut precum ne-ai

H „poruncit nou; ci nu ne p-
li

„rsi pre noi pân în sfârit,

î| „Dumnezeu! prinilor",
m
î| Purtându-se sicriul în car,

m când s'au întors juncile, nu-

î| mai cât s'a atins Zan acela

H de dânsul, s'a certat de mânia
H lui Dumnezeu. Deci, de în-

g drzneala aceluia fugind, su-

flete, cinstete bine cele dutn-

îl nezeesti,

m
H A uzit-ai de Avesalom, cum
m s’a sculat împotriva firii. Cu-

H noscut-ai faptele lui cele spur-

g cate, cu care a batjocorit patul

îl lui David, ttâne-su; ci i tu

H ai urmat pornirilor lui pti-
mi mase si iubitoare de desftri.

Supus-ai trupului tu, vred-

nicia ta cea nerobit i ca alt

Ahitofel, aflând pre vrjmaul,
suflete, te-ai plecat dup sfa-

turile lui; ci le-a risipit pre

acestea însui Hristos, ca tu

s te mântueti adevrat.

Solomon cel minunat, cel

plin de darul înelepciunii,

acesta,fcând vicleug înaintea
lui Dumnezeu oarecând, s’a

deprtat de la dânsul
;
crua

i tu i-ai asemnat bleste-

mat vieaa ta, suflete.

D e desftrile poftelor sale

silindu-se, s'a întinat, vai mie!
iubitorul înelepciunii, iubitor

de femei desfrânatefcându-se
i înstrinat dela Dumnezeu;
cruia tu, o suflete, ai urmat
cu gândul, prin desrn ierdri
spurcate.

Lui Rovoam, celui ce n’a

ascultat sfatul ttâne-su, aî

râvnit suflete, împreun i lui

Ierovoam, slugii celei rele ce

s'a viclenit oarecând
;

ci fugi

de asemnarea lor i strig
lui Dumnezeu: Greit-am, mi-
luete-m.

Slav, a Treîmei. -

T reime neamestecat, ne-

desprit, de o fiin, unime
sfânt; lumini î lumin i
trei sfinte i unul sfânt, se

laud Treimea Dumnezeu; ci

MC&



m
^ land i prea-slvete* suflete*

H vieaa i viei* pre Dumnezeul
te tuturor

i acum, a Nascloarei.

Lhdmu-te, bine-te-cuvân-

tm* închinmu-ne ie, Nsc-
toare de Dumnezeu; c ai

nscut pre unul din Treimea
cea nedesprit* pre Fiul i
Dumnezeu, t tu singur ne- ai

deschis nou celor de pre p-
mânt cele cereti.

Cântarea S a, Irmos:

Pre cel ce~î slvesc ostile

cereti, i de dânsuf se
„cutremur heruvimii î sera-

fimii
;
toat suflarea i zidi-

„rea, ludai-1, bine-î-cuvân-

„tai i-l prea înlai întru

„toi vecii

Tu, suflete, lui Ozia râvnind,

lepra lui întru tine îndoit o
ai luat; c cele necuvioase
cugei si cele fr de lege faci;

las cele ce ai l alearg la

pocin.

e Nîneviteni ai auzit* su-

flete, c s’au pocit ctreDum-
nezeu cu sac i cu cenu.
Acestora n*ai urmat; ci te-ai

artat mai ru de cât toi, cei

ce au greit mai’nalnte de lege
i dup lege.

^ De feremia cel din groapa

H cu noroi ai auzit, suflete, ca-

ro

m
n
m
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rele a plâns cu tânguire ceta-

tea Stenului i lacrimi a vrsat.

î|
Urmeaz vieii lui celei plân-

gtoare i te vei mântui.

I ona a fugit în Tars, cunos-
când mat nainte întoarcerea
Ninevitenilor, c a cunoscut
ca un prooroc milostivirea lui

Dumnezeu; pentruc se ferla

s nu mint proorocia lui.

e Danii! ai auzit, o suflete*

cum a astupat gurile fiarelor

în groap; al îneles cum ti-

nerii cei ce au fost cu Azaria,

au stins, prin credin, vpaia
cuptorului cea arztoare.

Pre toi cei din legea veche
i-am adus ie, suflete, spre
pild; urmeaz faptele celor

iubite de Dumnezeu ale drep-
ilor* ! fugi de pcatele celor

vicleni.

| Binecuvântm pre Tatl...

printe, cela ce eti fr
început, Fiule, cel împreun
fr de început* Mângâietoru-

te cel bun, Duhule cel drept;

nsctorul© al lui Dumnezeu
cuvântului, cuvinte al Tatlui
celui fr de început, Duhule
cel viu i fctor, Treime,
Unime* mîluete-m.

i acum, a Nsctoarei.

Ca din nite vopsele moho-
râte s'a esut trupul lui Ema-
nuil* în luntru în pântecele

toGXpK:
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we tu Preacurat, ceea ce eti

H porfir înelegtoare. Pentru
SI aceasta, Nsctoare de Dum-
H nezeu, cu adevrat pre tine
ws te cinstim*
WE

Irmosul

;

Sk ludm, bine sâ cuvântm.

,

i're cel ce-1 slvesc otite cereti..,

Cântarea 9-a, Irmos;

*S
WE
Wi
W*
WE
w*
w*
ws ]V[aterea zmislirii celei fr
||

.1 smân este netâlcuit;
m „rodul Maicii cel fr de br-
H „bat este nestricat; c nate-
w „rea lui Dumnezeu înoete

H „firile. Pentru aceasta pre tine

jg „toate neamurile, ca pre o

m „Maic mireas a lui Dumne-

H „zeu, cu dreapt credin te

[de dou orjj

we slvim .

WE
W?

îl Hristos s’a ispitit, diavolul

H Ii ispitea, artându-i pietrele

wî ca s le fac pâini, în munte

H L-a suit, s vad toate împ-

jjjj

raiile lumii întru o clipeal.

& Teme -te, o suflete, de înela-
re
WE

ciune, trezete-te, roag-te

w în tot ceasul Ini Dumnezeu.
jj|g

re Turtureaua cea iubitoare de
WE
we pustie, sfenicul lui Hristos,

H glasul celui ce strig, a gl-
re suit predicând pocina; Irod

î| a fcut fr de lege cu Iro-

H diada. Vezi dar, suflete al meu,

H s nu te prinzi în cursele ce-

jg lor fr de lege, ce cuprinde

m
I

s*3rf

n pustie a locuit Merglo- g#
ru!-înainte al darului i locui- gj
torii din toat Indeeâ i Sa° ^
maria auzind an alergat i St

i-au mrturisit pcatele lor,

botezându-se voioi; crora
tu, suflete, n’ai urmat. 5$

Nunta cinstit este i patul

neîntinat, c Hristos amân-
dou le-a binecuvântat mal

||
înainte, osptându-se trupete ii

i în Cana Galicii la nunta ||
apa în vin prefcând ; artând M
întâia minune, ca tu s te pre- H
faci, o suflete. M

Hristos a întrit pe paraii-

ticul cel ce i-a ridicat patul f|f

i pre tânrul cel mori l-a în-
||

viat i pre fiul vduvii, i pre %%
al sutauluL i Samarinendi
artându-se, a închipuit mai g#
'nainte ie, suflete, închinarea ||
cea în duh. m

îl#

Pre ceea ce-i curgea sânge iî

o a tmduit Domnul, cu ain- ||
gerea de poala Lui; pre cei %%
leproi i-a curit; pre orbi i ||
pre chiopi i~a luminat i i-a

îndreptat; pre surzi i pe mui H
i pre cea gârbovita pân la M
pmânt, i-a tmduit cu cu- H
vântul

;
ca tu s te mântueti, ||

ticloase suflete.

Slava» a Treimcî.

Pre Tatl s-L slvim, pre H
Fitil s-L prea înlm, dum- ggwe poci nta.^ 1 ^
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nezeescului Duh cu credin
s ne închinm; Treimii celei

nedesprite, Unimei dupre
fiin; ca unei lumini i lumi-
nilor i vieii i vieilor, fc-
toarei de viea i lumintoa-
rei marginilor.

Si a clin], a Nsctoarei,

etatea ta pzete-o, Prea-
curat, Nsctoare de Dum-
nezeu, ca întru tine aceasta
cu credin împrind întru
tine s i întrete i prin tine

biruind, înfrânge toat sup-
rarea i robete pre vrjmai
i îndrepteaz pre supuii ei.

Sfinte al Iui E'umi-cztu Andree, i'Owg«-te lui

Dumnezeu pentru noi.

Andreie cinstite, de trei ori

fericite, pstorul Craiului, nu
înceta rugându-te pentru cei

ce te laud, ca s scpm de
toat mânia, necazul i stri-

cciunea
;
i de greeli s ne

mântuim noi, cei ce cinstim
pururea pomenirea ta.

Apoi cutm în amândou stranele

Irmosul.

aterea zmislirii...

i cealalt râaduial a Pavecerniei,

©©©©©©©©©©©
Miercuri întâia sptmân.

LA UTRENIE

Dup întâia Stlîrclogie, Sodclnclc cilu Octoih-

Dup a doua Stlljoiogie, edeaina

Glasul al 2-3ea.

rodoble; 1 osîî cei cu bun ciiip...

ela ce ai dat tuturor ne-
ptimire cu patimile Tale,

iubitorule de oameni, omorând
patimile trupului meu cu cru-

cea Ta, învrednicete-m a ve-
dea dumnezeeasca patim,
prin post plcând slavei Tale;

ca sa tau din destul mare mil.

Slav, iot aceasta; i acum, & Crucii-Nse-
toarei, glas acelai

1 odobie : Ceea ce eti izvorul milii...

I ecioarai Maica Ta, Hrîs-

toase, vzându-Te întins pre
lemn, mort, plângând cu amar
zicea: Fiul meu, ce tain în-

fricoat este aceasta? Cela
ce druieti tuturor viea ve-
nic, cum mori de voie pre
cruce cu moarte de ocar?

Dup a treia Stibologie, Sedsalna.
glasul ai 2-lea.

F jiciUoarei de vieai cruci...

remea cea dttoare de
lumin a postului, care acum
o ai sfinit i o ai druit nou,
Doamne, învrednicete-ne pre
noi toi, cu umilin curat,
s o svârim în pace, prin

puterea crucii, unule iubitorule

de oameni.

Slava, tot aceasta.i acum a crucii Nsctoarei.

Fo dobia : > 1 î 1oti vire având...

u cinstit crucea Fiului tu §*
fiind pzii, Stpân curat, §î
Nsctoare de Dumnezeu, toa- 84

t nvala vrjmaului prea

mi
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^ lesne o întoarcem înapoi* Pen-

ii
tru aceasta dupre datorie pre
tine te fericim, ca pre Maica

H luminii i singur ndejdea
SS sufletelor noastre.

kX Apoi cetire din Lavsttkon, sau din sfântulm
m
m

m

loan Scrrui. Psalmul 50,

Canonul Mineiului. I încântarea.

Se oetejte a treia cântare din Psaltire,

Cântarea 3-a, glasul al 2-loa, Irmos :

I nflorlt-a pustiul,..

S
ne rstignim mdularele

prin postire, s ne trezim

H întru rugciuni precum scrie,

¥% i s vieuim pre urma Celui

H ce a ptimit i patimile a
î* omorît.

*Jj£

^ rsând pcatul cel amar,
s ne nevoim a plcea lui

H Hristos, Celui ce a gustat fiere

de bun voie i a surpat cu
Î5 crucea pre începtorul ru-

tabu

Luând pcatul obiceiu, m
JS trage la pierderea cea des-
m vari; ci Tu m scap de

H dânsul, cu cruceaTa, îndurate,
«m? mult milostive*

A Nsctoarei de Dumnezeu.m _
D oamn, ceea ce stpâneti

H toate fpturile, ca ceea ce ai

H nscut pre Mântuitorul, scap-

p m de robia vicleanului i
H singur lupttorului.

Alt Irmos, glasul acelai,

I ntrote-no pre noi,..

L emnul crucii înfrânare lu- it
mii a înflorit

;
pre care cu dra-

|j
goste srutându-o, s culegem m
toat rodirea dumnezeetilor ||
porunci ale lui Hristos,

’
5

urlând înfrânarea patimi- H
lor, s ne rstignim acum ||
Domnului trupul, i gândul g*
nostru s-l omorim prin dtim- g*
nezeeasca viea. 15

Slav, a Treimol* jf5

Trei fee slvesc ale unui H
chip: pre Tatl, pre Fiul i j»
pre Duhul; o stpânire a Dum-
nezeiriî, o împrie a tuturor |S
i lumin. m

i acum, a Nsctoarei. fjf

N aterea ta, Preacurat, s
Ja H

artat înfricoat; cDumne- §4
zeu este cel ce s’a fcut om; U
Carele s'a nscut fr început
din fat! i din tine mai pre H
urm s’a întrupat fr de
brbat
Slav ie. DtimtiezGuT nostru, slav Tie.

I aud rstignireai împunge-
rea dumnezeetii Tale coaste,
din care scoi butur fr de
moarte în toate zilele, Hri-

stoase, i m sfinesc.

irmosul

:

Intrete-ne pre noi întru

„Tine, Doamne, cela ce prin
„lemn ai omorît pcatul, i
„frica Ta o sdete în inimile

„noastre, ale celor ce Te lu-
„dm pre Tine“.

14

m
8#
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Cântarea S-a, Irmos

:

In cuptorul cel cu îoe...

C uptorul patimilor arde su-

fletul meu, ci cu rou milîi

gf Tale potoiete-l, cela ce ai iz-

*§ vorît izvoare de neptimire,

jjg
din nestricata coasta Ta, rs-

m tign indu-Te, fclorule de b ine,

pentru mult plecciunea Ta.

Snltatu-ne-ai pre noi cei

czui în rutate, cu înlarea
fesmm
ÎS Ta pre cruce, Hrîsloase. Pentru
mm aceasta ridic-m pre mine,

|2 cel ce m'atn alunecat întru

H adâncurile pcatului, i m
fel Întrete pre piatra mântuirii,

H ca s slvesc stpânirea Ta,

|g Cu sulia Ta Hristoase, cura-

i ind putrejunea inimii mele,

g vindec-m de tot pre mine,

m pre carele m'a vtmat ar-

g pele cu dinii cei veninai, i-mi
feg d ca s umblu nemicat în

dumnezeetile crri,
fes

feS

fes

fes sm

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Pre tine, fclia cea luminoa-

si sfenicul, întru carele

*§ slluindu-se focu! dumne-
** zeirii, a luminat pre cei cu-

m prini de noaptea stricciunii,

H te cinstim toi, preacurat,

¥f. binecuvântând naterea ta.
fes
jk
H Alt Irmos

:

feg Gola ce al Închipuit.

.

g Pre Cel ce s'a rstignit pre

p lemn în mijlocul tâlharilor i

m
cu sulia s'a împuns în coasta m

m .1 * J W 4 "V y '£•

cea izvorîtoare de viea, lu- ||
dai-L, bine-L-cuvântaii i-L m
prea înlai întru toi vecii,

C ela ce judeci tot pmântul,
jg

înaintea judecii ai sttut ;
cu U

palme Te-ati btut, ie-au bat- g
jocorit, pre cruce Te-au spân-

zurat, scoându-m din stric-

ciunea pcatului celui de de-

mult, întru toi vecii.

m
**m
S4

MBinecuvântam pre Tatl..

Treime, ceea ce eti o dum-
nezeire, fire nedesprit i |f
j ^ /*rw * £ I

desprit dupre fee, stpâni- g#

re necltit. Printe, Fiule i
^4-. o rri A W f v

Duhule, pre Tine Te ludm
întru toi vecii.

m
s#

Mi acum, a Nsctoarei.

Nsctoare de Dumnezeu,
Curat, ceea ce eti poart
cereasc, ua mântuirii tuturor

||
cretinilor, primete rugaciu-

nea celor ce te fericesc întru
||

toi vecii. gj

ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Cruce a lui Hristos, ceea ce m
ai îndreptat pre tâlharul spre H
credin, învrednlcete-m i Sg— - — 5 --/ i w
pre mine, cu întrire, spre c- ^
ltoria postului, s ajung la

închinarea ta i sm fac viu.

Irmosul : S ludm, bine sâ ouvântânt,,.

Pre Cel ce a închipuit mai
„înainte în rug lui Moisi mi-

„tiunea Fecioarei, în muntele
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#3 „Sinai oarecând, ludai-L, bi-

H „ne-L-cuvântai i-L prea înl-
*3 „tai întru toi vecii u

.

£3 Cântarea 9-a, Irmos

:

Fiul Printelui..,

m a /;
,

at luminat de cât soarele

H J-^ strlucind postul, darul,

||
cel cu mult lumin vestete

%% tuturor razele crucii i str-

fg
lucirile cinstitei patimi î ziua

*3 învierii cea mântuitoare.

j
uy w

£ urias o iubim, de pcat

H s fugim, mijloacele cu cur-
m fie s ne încingem, ca s ne

H aratm curai, Celui ce numai

H El însui, din toi, este curat i
Si cearc curia, Mântuitorul

H sufletelor noastre.

g Hristoase, cu frica Ta piro-

H nete trupul meu, Cel ce ai

g pironit pre cruce pcatul lui

Si Adam ;
desleag legtura rn-

ii
tilor mele; frânge sgeile

fes vicleanului, cu sulia Ta St-
H pane, i m pzete de vat-
g marea acestuia.

g A Nsctoarei de Dumnezeu,

H Fecioar Preacurat, ceea
*3 ce ai nscut pre unul judec-
g torul cel prea drept i lesne

g ierttor, pre Hristos Domnul,
H scap-m de judecata i de

H focul i de munca care mi-a
m pricinuit mie îndulcirea pc-
li

telul

fe3

«ac

Alt Irmos:

m

P re Maica, Fecioara.,,

O î milostivireaTa, Doamne,
ca ai rbdat cruce, piroane
i suli, pentru mine cel osân-
dit spre stricciune; pentru
aceastaTe laud pre Tine, Hris-
toase.

Crucii, trestiei, piroanelor,
suliii i patimilor Tale. cele
de viea fctoare, toate po-
poarele înehlnându-ne cu cân-
tri Te ludm, Hristoase.

Slav», a Treimei.

Unime în trei ipostasuri,
Treime prea'singuratec, dom-
nie stpânitoare, fire întocmai
slvit, Printe, Fiule i dum-
nezeescuîe Duhule, mântue-
te-ne pre noi pre toi.

i acum, a Nsctoarei,

Bucur-te, curitoarea lu-

mii,Nsctoare de Dumnezeu;
ctre care nzuind toî pc-
toii, afl pururea împcare
cu Dumnezeu.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

^
Crucea Ta, Doamne, înt-

rindu-m i pre mine, drue-
te-mi bunules svâresc sta-
diul postului cu bun nevoin.

Irmosul

:

Pre Maica Fecioara, cea Cu-
„rat i fr prihan, cu cântri
„de laude, toi credincioii, ca
„pre o Nsctoare de Bumne-
„zeu, cu evlavie o slvim
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Luminânda, de tre: cri.

IA STIHOAVM

SamoglasDica zilei, glasul al S-Iea.

Venit! prîn post s supunem
patimile gândurilor, acoperîn-

du-ne cu aripi duhovniceti. Ca
trecând uor viforul vrjmau-
lui cel pornit, s ne facem vred-

nici a ne Închina crucii Fiului

Jui Dumnezeu, celui ce s'a jun-

ghiat de voie pentru lume. i
duhovnicete s prznuim în-

vierea cea din mori a Mântui-
torului. In munte suindtt-ne,

împreun cu apostolii s sl-
vim pre Fiul cel iubitor de
oameni, carele a luat toata

puterea de la Tatl.

Stih:

' mpLutu-ne-am dimineaa âe mila Ta...

Tot aceasta-

Apoi Stih:

sa fie lumina Domnului- .

Martfrica.

Mucenicii lui Hristos cei

nebiruii, biruind rtcirea cu

puterea crucii, ai luat darul

vieii venice. De îngrozirile

tiranilor nu v*ai spimântat;
rnindti-v cu munci, v

;ai ve-

selit. i acum sângiurile voas-

tre s’au fcut tmduiri su-

fletelor noastre. Rugai-v, s
se mântueasc sufletele noas-

tre.

Slav, i acum; a Nsctoarei- Crucii.

Podoble: O, prea slvii minune...

Ce priveal este aceasta ce

se vede, care se arat ochilor

mei, o Stpâne? Cela ce ii

toat fptura, pre lemnTe-ai
ridicat. i mori, Cela ce dai

viea tuturor ! Nsctoarea
de Dumnezeu, cea preacurat,
plângând a zis, când a vzut
pre cruce pre Cela ce a str-
lucit negrit dintr’însa, Dum-
nezeu si om.
i celelalte. Ceasul tutâiu cu Catisma,

obinuitele metanii i Apolisul.

La ceasul al aselea.

Troparul profeiei, glasul al 1-lea.

tii fptura noastr, tii ne-

putina noastr, iubitorule

de oameni
;
greit-am, dar nu

ne-am deprtat de la Tine,

Dumnezeule, nici am tins mâi-

nile noastre ctre dumnezeu
strin; fîe-i mil de noi cu

buntatea Ta, îndurate.

Slav, i acum: tot aceasta.

Apoi Prochimen, glasul al 4-lea-

M ârturiâî-in-voia ie, Doamne, cu toata

inima mea.

Stih :

Veselim -voiu i m voiu bucura...

Din profeia Isaiei cetire-

Cap. 2 , Versul al 3-lea.

3*m
34
34
34
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34
34
34
34
34
34
34

34
34

34
34
34
34
34
34

cestea grete Domnul: Din Sion va
iei. legea, i cuvântul Domnului din

Ierusalim. i va judeca intre neamuri,

i va hotrî intre popoare multe, i-i vor

face sbiile lor Dare de plug i suliele lor

seceri; si nu va ridica neam împotriva altui

neam sabie, i nu se vor mai înva a se

34

34
34
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&g bate. I acum tu, caea Iul Iacov, venii sâ
umblm întru lumina Domnului- C a lep-

$$ dat pre poporul su, pre casa lui lacov, pen-

*3 tru c s’a umplut ara lor de vrji ca i a

tyg
celor strini, i fii muli strini e’au nscut
lor. C s a umplut ara lor do argint î de

g aur i nu au numr vistieriile lor. i s'aum-
piut pmântul lor do cai i n'au numr c-
rule lor, i s’a umplut pmântul lor de idoli,
lucrurile mâinilor lor, l s au incldnat acelor
pe care î-a îâcut degetele lor. i s'a plecat
omul i s’a smerit brbatul i nu mi se va

^ face mil de dânii. i acum intrai în pietre
|t£ i v ascundei în pmânt de la faa îngro-

sirii Domnului i de slava triei Iui
;
când

se va scula s sfrâme pmântul. C ochii
Domnului suut înali, iar omul este smerit
i se va pleca înlarea oamenilor i se va

fcg înla Domnul însui în ziua aceea,
5|V

gtg Prochimen, glasul al 6 1 ea.

^ Drept este Domnul i dreptate iubete, în-

fig dreptlri a vzut faa lui.

î§ Stih

;

g Spre Domnul am ndjduit, cum vei ziceM sufletului meu.

|J5
i cealalt râuduialâ a ceasurilor, precum

s’a artat mai ioainte i Apolisul.

S MIERCURI SEARA
IN SPTMÂNA ÎNTÂIA

î Pup obinuitul Psalm, Catisma 18,

[Când se faeo liturghia cea mai ’nainte

sfinit, zice preotul dup fiecare stare a

\
Catismeî, ectenia mic).

E

i

I

La Doamne strigat-a m, punem etifiirilo pe
î 10 de ia : Scoate din temni...

j

Dela glasul de rând, Stihira zilei, repelându o
;,Apoi Martirica dela acelai glas. Apoi trei

|

POdobnice ale Triodului, i trei dela Minei,

! repeind una.
i Stihira jdlcj, glasul al S Ion, singur giasul

Bostindu-ne, frailor, tru-

pete, s ne postim î du-
hovnicete.S deslegm toat
legtura nedreptii.S rupem
încurcturile tocm&lelor celor

silnice. Tot înscrisul nedrept
s-l spargem.Sdm flmân-
zilor pâine i pre sracii cei

fr case s-î aducem în ca-

sele noastre; ca s lum de
la Hrîstos Dumnezeu mare
mil.

(de dou orij

Apoi Martiricti.

De este vreo cuviin, de
este vreo laud, se cuvine
sfinilor; c sbiilor i-au ple-

cat gntmajii pentru Tine, Cel

ce ai plecat cerurile i Te-ai
pogorît. Vrsatu-i-au sângele
pentru Tine, Cel ce Te-ai mic-
orat pre Tine însui i chipul

robului ai luat Smerita-s’au
pân la moarte, srciei Tale
urmând. Cu ale crora rug-
ciuni, dupre mulimea îndu-
rrilor Tale, Dumnezeule, mi-

luete-ne pre noi.
Apoi podobnîce «le Iui Josi.f, Stihira, glasul

al 2 ku.
Do dobla recmn Tc-ai artat, Hristoaso..,

Ca pre nite fulgere str-
lucitoare, trfmiându-v pre
voi în toat lumea, lisus, soa-
rele dreptii cel înelegtor,
a gonit, cu strlucirile dum-
nezeetcî predicii voastre, în-

tunerecul înelciunii, vzto-
rilor de Dumnezeu apostoli

;

i a luminat pre cei inui în-

tru întunerecul necunotinei.
Pre carele rugai-Ls ne tri-

mit î nou luminare i mare
mil.

mm
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b*m
b*m
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A aceluiai.

In dumnezeeasca cru a
buntilor suindtt-se Iile, cu

postul fiind luminat, s'a suit

spre Înlimea cerului. Aces-
tuia râvnete smeritul meu su-

flet, t postete de toat ruta-
tea, pisma i vrajba i de desf-
tarea cea trectoare l îndul-

citoare. Ca s scapi de întris-

tarea cea cumplit i vecui-

toare a Gheemi, strigând lui

Hristos: Doamne, slav ie.
Alta a Ini Teodor, glasul al 5 lea,

Podobie Cuvioase printe...

Apostoli duminezeeti, rug-
torii cei prea fierbini ai lu-

mii i prtinitorii drepl-mri-
torilor, având puterea îndrz-
nirîi ctre Hristos, Dumnezeul
nostru, rugai-L pentru noi,

rugmu-ne vou, prea cinsti-

ilor, ca s trecem lesne vre-

mea cea bun a postului, i
s lum darul Treimii celei de
o fiin. Prea ludailor, mari
predicatori, rtigai-v pentru
sufletele noastre.

l din Mineiu 4, Slavii, l acum ; a N scil,toare i.

i se face ieire cu cdelnia, fr Evanghe-

lie. Iar când este sâ se ceteasc Evanghelia,

atunci i cu Etrangheiia.

Lumin lin...

Prochimen, glasul al F>-Ie»i,

Tu Doamne ne voi pzi, i ne voi apra
de neamul acesta în veac.

Stih:

Mântuele-m, Doamne, c a lipsit cel cuvios.,.

De la facere cetire.

Cap. 1, Vers 24.

Z is-a Domnul, s rodeasc pmântul su-

flet viu dupre el, de cele eu patru pi-

cioare i de cele ce se târsc i fiare

pe pmânt, dupre fel ; i s'a fcut aa. i a
fcut Dumnezeu fiarele pmântului dupre fe-

lul lor, i dobitoacele dupreMul lor, i toate

cele ce Be târsc p3 pmânt dupre felul lor.

i a vzut Dumnezeu c sunt bune. l n zis

Dumnezeu; Sâ facem om dupre chipul i du-

pre asemnarea noastr, ca s stpâneasc
petii marii i paserile cerului i dobitoacele
i tot pmântul i toate cele ce fie târsc pro
pmânt. l a fcut Dumnezeu pre om; dupre
cliipul lui Dumnezeu l-a fcut pre dânsul

;

brbat i femeie i-a fcut pre ei. i i-a bine
cuvântat Dumnezeu, zicând : Cretei i v
înmulii i umplei pmântul i-I stpânii pre
el; i stpânii petii mrii i pasrile ceru-
lui i toate cele ce se târsc pe pmânt. i
a zis Dumnezeu : Iat am dat vou toat iar-

ba ce face smân de semnat, care este

deasupra pmântului, i tot pomul care are
în sine rod cu smân de semnat, ca s
fie de mâncare vou i tuturor fiarelor p-
mâatului l tuturor pasrilor cerului i tutu-

ror vietilor ce se târsc pe pmânt, care
au în sine suflet viu

; i toat iarba verde,

ca sâ aib de mâncare
;
i s’a fcut ua. i

a vzut Dumnezeu toate câte a fcut i iat
erau bune foarte; i s'a fcut sear i s’a

fcut diminea ziua a asea. i s’n svârit
cerul i pmântul i toat podoaba lor. i a
svârit Dumnezeu in ziua a asea lucrurile

sale, caro a fcut. i s’a odihnit în ziua a
aptea de toate lucrurile sale caro a fcut.
i a bine-cuvântat Dumnezeu ziua a aptea
i o a sfinit pre ea ;

c întru aceea s'a o-

dihnît de toate lucrurile sale, care a început

Dumnezeu a face.

Prochimen, glasul al 6-lea,

Caut i m auzi Doamne, Dumnezeu) meu.

Stih :

lân când, Doamne, m vei uita pân în

sfârit? Pân când întorci faa Ta de ctre
mine ?

i dup aceasta ziee Diaconul

:

Poruncete !

Tar preotul luând cu amândou mâinile c-
delnia i sieQÎGul cu fclia, st înaintea

sfintei mese, cutând spre Rsrit i însem-

nând cmce, zice:

Cu înelepciune drepi

!

Apoi inlorcându-se spre apus ctre popor, zice:

amina lui Ilristos lumiieazâ tuturor.

Ceteul.

De la pilde cetire.

Diaconul; S lum aminte 1

Cap, al 2-lea, Vers l-iu.
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Cade-se a sti

:

Când se face Eirea mare cu sfintele da-
ruri,, cântreii cânt:
Acum puterile cereti.,.

S se tie asemenea : când preotul poart
la liirea ma?e dumnezeelile taine, cad jos
i se închin i cântreii i tot poporul l
tac dumnezeeasca icchindune lui Iîristos

m

inie! De vei primi graiuriie mele i de
vei ascunde poruncile mele la (ine,

auzi urechia ta înelepciunea î
vei lipi inima ta de cunotin i o vei pune
Fiului tâu spre învtur. C de vei chema
înelepciunea î dc vei da glasul tu cuno-
tinii i de vei cuta mestriu cu glas mare

;

A.W £fi de o vei cuta pre dânsa ca argintul, i
£0 d0

,

0 cerea ca pre nite comori, atuncea
£5 vei cunoate frica Domnului i cunotina lui

Dumnezeu vel afla. C Domnul d înelep-
|s emuea i din gura lui iese cunotina i
gft tiina DE pstreaz ajutor celor ce lucreaz
£9 ejautuire i apra mergerea lor. HI pete
jÎS cile dreptilor i veghiaz asupra cii ce-
|fg lor ce se tem de dânsul. Atuncea vei cu-

npate dreptatea i judecata i vei face toate
ITv Ci:ille bune, De va veni înelepciunea în gân-
£» du I tu i de va plcea tiina sufletului tu,
jO* atunci sfatul bun fc va pzi i cugetul drept
io \

e ta apra. Ca s te scape de calea rea i
de omul ce nu grâete nimica de crezut; de

£y au lsat cile cele drepte î nmb’în
j!? cile imun ere cuini. De cei ce se veselesc de
ÎS r®le î se bucur de rutile celor ri. Ale
uv cror crri simt intortocinate î strâmbe
SI umbletele lor. Aceia te vor deprta de calea

-tx dreapt ! te vor înstreina de la gândul cel
bun. Fiule, sl nu te apuce pc tine sfatul râu,

£» care las învtura tinereilor i uit legea
Atx Iul Dumnezeu. Ga i-a pus lâng moarte casa

Jg
sa i lâng ied cu cei pmânteti crrile
sale. Toii cei ce umbl pre dânsa nu se vor
întoarce, nici vor ajunge la crri drepte

:

c nu-i vor apuca pre ei anii vieii. Q de
ar fi umblat pe ci bune, ar fi aflat crrile
celor drepi netede; cei buni vor fi locui-

£G lori pe pmânt î cei fr rutate vor r-
jTS mânea pre el. C drepii vor moteni pl mân-
jii tul, i cei curai

_

vor rmânea pro dânsul, îar
iv ciiio necredincioilor vor pieri de pe p-
J mânt, i cei fr-de-Iege vor pieri dîntr’ânsul,

Dup Parimii. zice Preotul: Paco ie!

:jja yi diaconul : înelepciune.

Jjji
i se câdiâ Sâ se îndrepteze rugciunea

mea.,.

$£ i cealalt rânduiai a Liturghiei celei mui
M înainte sfinit

S#MmmDumnezeu, oarele este desvârit in taine
;

pentruc sunt sfinite mai ’nainfe.
Dup sfâritul Heruvicniui, îecem trei me-

tanii, cu capetele descoperite,

CHlNQNiCUL

i'justaî i vedei, câ bun este Domnul.
Aliluia,

(de trei ori)

Dup deschiderea uilor, zice Diaconul

:

Cu frica lui Dumnezeu, eu credin î cu
dragoste s v apropiai,

far noi fcând o metanie, cântm:

Bine-vo în-cuvânta pre Dom» Si
nul în toat vremea, pururea
lauda Lui în gura meaJiPâi- M
nea cea cereasc i paharul H
vieii gustai, i vedei c bun g*
este Domnul. Aliluia

* m

mm
m
a#

M

(de trei ori)

Dup co zice Preotul Eefonisul

:

Totdeauna acum i pururea i in vecii

vecilor.

Strana, Amin.
S se umple gura noastr...

Aliluia

(de 3 orii

Dup rugciunea Amvonului, zicem:

Be numele Domnului binecuvântat...

S?i trei Închinciuni.

Dine voiu cuvânta pre Domnul-,,

i oi se dâ Anaîor, l se face Apolisul deplin.

m
m
A*m
mMmm
Mm
3»
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Aceast rânduialâ se ine in lot sfântul post;
când este Liturghia cca me.i iuainic sfinit.

for unde nu este LUurghie. se c-ânt ia \7e- sS
eernie Stihiri 6; din Triod i din Mineiu. yS
Slav, i acum; a Nsctoarei, dup glasul xS
-Mineiutui, Siihoavna din Trieri. Idiomela vilei |D
de dou ori i Martirieu, cure esîe!a:Doam- |C|
ne strigat-am. Slavii, i acum. acelai glas. i xjt

obinuitul Apolis. ' M
_

La masâ ni se d puin mâncare uscat." w#
Nici Joi in aceast sptmân mes nu pu- m
nem, ci rmânem postind pân ^

^

inE ^i, i S#
Liiunci mergând la mas, mâncm.
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Începui ea i in zilele ce au trecui
;
i cân-

tam aocsl Canon
[Jiu cel mare.

Al cuviosului printelui nostru Andrei Ol-

teanul, Ierusalim! teanul. i facem la fiecare

Tropar trei Închinciuni, zicând i Stihul

:

\1 Unete-m. Dumnezeule, miluete-m.
Cântarea i -a t glasul al 6-iea Irmos

:

jutor i acoperitor s'a f-
I cut mie spre mântui re,

acesta este Dumnezeul meu
i-L voiu sivî pre El, Dumne-
zeul printelui meu i-L voiu

„înla pre el, cci cu slav S’a

„preaslvit

(de 2 ori)

Din tineree, Mântuitorule,

poruncile Tale am lepdat i
mi-am trecut toat viaa cu

pofte, negrîjindu-m i lene-

vindu-m; pentru aceasta strig

ie, Mântuitorule: mcar la

sfârit, mântuete-m.

Pre mine, cel lepdat îna-

inteauilor Tale, Mântuitorule,

mcar "
la btrânee, nu m

lsa în iad deert; ci mai ?na-

inte de sfârit, ca un iubitor

de oameni, d-mi iertare gre-

alelor.
a

Avuia mea, Mântuitorule,

clieltuindu-o în desfrânr î, pus-

tiu sunt de roduri evlavioase,

î flmânzind strîg: Printe
al îndurrilor, apucând Tu îna-

inte miluete-m.

Eu sunt cel czut în tâlhari,

în cugetele mele; cu totul

sunt rnit acum de dânsele i
plin de bube! Ci Tu însui

viind de fa, Hristoase Mân-
tuitorule, vindec-m.

Preotul vzându-m maPna-
iute, m'a trecut, i Levîtul, v-
zându-m gol întru ruti,
nu m’a bgat în seam, iar

Tu, Iisuse,Cel ce ai rsrit din

Maria, venindu-mi de fa,
milueste-m.

Cuvioas maic Mrie, roag-te lui Dumnezeu
pentru noi-

1 u îmî d dar lumintor din

osârdia ta cea dumnezeeasc
de sus, ca s scap de întune-

recul patimilor, i s laud din

inim faptele vieii tale cele

frumoase, Mrie.

Slav, a Treimei.

Treime, fiin prea^ înalt,

creea ne închinm întru o

unîme, ridic de deasupra mea
lanul cel greu al pcatului,

i ca o milostiv d-mi lacrimi

de umilin.

[ acum, a Nsctoarei

Nsctoare de Dumnezeu,
ndejdea i folositoarea celor

ce te laud pre tine, ridic de

deasupra mea lanul cel greu

al pcatului i, ca o stpân
curat, m primete pre mine
cei ce m pocesc.

Cântarea a 2-a, Irmos

:

m
M
m
m
iwiMMm
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I
a aminte cerule i voiu gri
i voiu luda pre Hristos,

„carele a venit din Fecioar
„cu trup.

Alunecatu-m’am ctirvete ca
i David i tn^am înoroit; cim spal i pre mine cu la-

crmile mele, Mântuitorule.

Nici lacrimi, nici pocin
nu am, nici umilin. Ci Tu în-

sui acestea, Mântuitorule, d-
ruete-mi-le, ca un Dumnezeu.

nM&
ft
*2n
n
M
«t

«(m
v*
*£m
ftg

Pierdut-am frumuseea cu
care am fost zidit întâi i ne-
vinovia mea. i acum zac
gol î m ruinez.

Ua Ta sa nu mi-o închizi

atuncea, Doamne, Doamne, ci

s o deschizi *mie, celui cem pocesc ctre Tine.

A scult suspinurile sufletu-

lui meu i primete picturile

ochilor mei, Doamne, i m
mântuete.

I ubitorule de oameni, cela

ce voeti s se mântueasc
toi, Tu m chiam ca un bun
i m primete pre mine, cel

ce m pocesc.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

SS Preacurat Fecioar, Ns-

B
ctoare de Dumnezeu, ceeace
una eti prea ludat, roag-

H te cu de-adinsul, ca s ne
m mântuim.

Alt îrmo»

:

V edei, vedei! c eu sunt jgf

„Dumnezeu, carele am plouat
„man i ap din piatr am |2
„îzvorît de demult în pustie

„poporului meu, cu singur m
„dreapta i cu tria mea. **

V edei, vedei ! c eu sunt
Dumnezeu. Ascult, suflete al

meu, pre Domnul cel ce stri-

g i te deprteaz de la p-
catul cel mai dinainte, i te

teme, ca de un nefaarnic ju-

dector i Dumnezeu.

Cui te-ai asemnat mult p-
ctoase suflete ? Vai de mine

!

fui Cain celui dintâi i lui La-
meh aceluia, ucigându-i cu
pietre trupul, cu fapte rele, i
omorâidu-i mintea cu por-
nirile cele dobitoceti.

mmMMMmmmMm
s*mM
**m
g*mm
s*

Pre toi cei mai ’nainte de
lege trecându-i, o suflete ! lui

Sit nu te-ai asemnat, nici lui

Enos ai urmat, nici luî Enoh
cu mutarea, nici lui Noe. Ci

te-ai artat srac de viaa
drepilor.

Tu însui, suflete al meu,
aî deschis jgheaburile mâniei
Dumnezeului tu i i-ai înecat
trupul, ca î tot pmântul i
faptele î viaa, i ai rmas
afar de mântuitoarea corabie.

Cuvioas matc Mrie, roag-toiul Dumnezeu
pentru noi.
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Cu toat osârdia i cu dra-

goste ai alergat ctre Hrisios,

urînd calea cea dintâi a pca-
tului, i în pustiile cele neum-
blate hrnindu-te, i poruncile

lui cele dumnezeeti curat s-
vârindu-le.

Slav, a Treimei,

Treime fr de Început, ne-

zidit, nedesprit Unitne, pri-

nete-m pre mine, cel cem pocesc, îm mântuete
pre cel ce am greit A Ta
zidire simt, nu m trece^cim iart i m scap de osân-

da focului.

A Nsctoarei de Dumnezeu,

Preacurat Stpân, Nsc-
toare de Dumnezeu, ndejdea
celor ce alearg la tine i li-

manul celor mviforaî, pre mi-

lostivul i fctorul t Fiul tu,
f-L milostiv i mie, cu rug-
ciunile tale.

Cântarea a 3-a, Irmos

;

Î
ntrete, Doamne, pre pea-

tra poruncilor Tale, inima

I

„mea cea cltit; c însui

|

„eti Sfânt i Domn“.
I

l Binecuvântarea îui Sîm nu
o ai motenit, ticloase suflete,

i motenire desftat n*ai

luat ca" latet în pmântul ier-

trii.

DÎn pmântul Harran, adic
din pcat, eti suflete al meu,

i vino la pmântul, carele
||

izvorte de-a-pururea nestri- ^
cciune vie, pe care Avraatn a

||
mostenit-o. m
D e Avraam aî auzit, suflete

al meu, carele i-a lsat oare- M
când pmântul prinilor i s’a p
fcut nemernic. Ci voirii ace- |*|

1 uia urmeaz. 8*
1 m
La stejarul din Mamvri, os- H

ptând patriarhul pre îngeri, m
a luat la btrânee vânatul §#
fgduinei. m

înelegând de Isaac, tic- M
loase suflete aî meu, c s’a jer-

tîit, cu tain, jertf nou Dom- g*

nului, urmeaz voinei Lui. £*

Auzit-ai, suflete al meu, de |J
Isrnail, c s*a gonit ca un fe-

clor din serv; trezete-te,

vezi ca nu cumva pctuind,
s pi ceva asemenea, M

1 M
Cuvioasa maica Mrie, roag-le lui Domne-

zeu pentru noi,

Cuprins sunt de furtuna i ^
de întreitele valuri ale pca-

|g
telor. Ci tu, maic, acum mân- J
tuete-m i m scoate la li-

|j
mânui dumnezeetei pocinî. %%m
CuvioasH malcS Merie, roag -te iui Dumoe- 5H|

zeu pentru noi

Rugciune cu osârdie adu- ||
când i acum cuvioas, ctre
prea milostiva Nsctoare de
Dumnezeu; cu rugciunile tale, ^
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deschide-mî dumnezeestile in

-

trri*

Slav, a Treime!.

Treime neamestecat, nezi-
dît, fire fr început, care
Te lauzi în Treimea fetelor,

mântuete-ne pre noi, care
ne închinam stpânirii Tale
cu credin.

i acum a Nsctoarei.

Pre Fiul cel fr de ani, din
Tatl subt vreme L-ai nscut,
netiind de brbat, Nsctoare
de Dumnezeu. Minune streina

!

C aplecând, ai rmas Fecioar.

Cântarea 4-a, Irmos;

A uzii-a proorocul de veni-
* „rea Ta, Doamne, î s’a

„temut; c vrei s Te nati
„din Fecioar i oamenilor s
„Te ari i a grit : Auzit-am
„auzul Tu i m ?am temut;
„slav puterii Tale, Doamne“.

Trupul rni-am spurcat, du-
hul mi-am întinat, prete tot

nFam rnit; ci ca un doctor,
Hristoase, amândou prin po-
cin le tmduete, spal-le,
curete-le, Mântuitorul meu,
arata-le mai curate de cât
zpada.

Trupul Tu i sângele, r-
siignîndu-Te, pentru toi i-ai
pus Cuvinte; trupul adic, ca
s m înoeti, iar sângele ca
s m speli. Duhni i-ai dat,

Vi* v.

ca s m aduci, Hristoase,
Printelui Tu,

Lucrat-ai mântuire în mijlo-
cul pmântului, îndurate, ca
s ne mântuîm

;
de bun voie

pe lemn Te-ai rstignit; Ede-
mul cel ce se încuiase s’a

deschis; cele de sus i cele
de jos, fptura i toate nea-
murile minunându-se, se în-

chin ie.

^S-mî fie mie scidtoare
sângele cel din coasta Ta, îm-
preuna i butur i apa ier-

trii ceea ce a îzvorît. Ca sm curesc cu amândou,
ungându-ma i bând i ca o
ungere i butur, Cuvinte,
cuvintele Tale cele de viea.

Pahar, Biserica a câtigat
coasta Ta cea purttoare de
viea, din care a izvorît nou
îndoit izvorul iertrii i al cu-
notinei, spre închipuirea ce-
lei vechi i celei nou, a amân-
doror legilor, Mântuitorul
nostru.

G ol sunt spre a intra în c-
mar, gol sunt î de a merge
la nunt i la cin; candela
mi s*a stins, fiind fr de unt-
delemn, cmara mi s'a închis,
dormind eu. Cina s

J

a mâncat;
iar eu fiind legat de mâini i
de picioare, nTam lepdat
afar. i

MM

m
m
s*
*4

fc*M
£*
S*MMm
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Slav, a Treimei.

Nedesprit în fiin, ne-

amestecat în fee, Dumnezeu
Te cunosc pre Tine, Dumne-
zeire, una în Treime; ca pre

ceea ce eti întocmai cu îm-

pria i întocmai cu scaunul;

i strig fie cântarea cea mare,

ce se cânt întreit întru cei

de sus.

i acum, a Nsctoarei.

i ai nscut i eti Fecioar
i ai rmas întru amândou
cu firea Fecioar; Cel ce s’a

nscut înoete legile firii i
pântecele a nscut nesimind
dureri. Dumnezeu unde vo-

ete, se biruete rânduiala

firii; c face câte voele.

Cântarea 5-a, InnOS :

D e noapte mânecând, jubi-

torule de oameni,m rog

„lumineaz-m i m îndrep-

ateaz la poruncile Tale i m
„înva, Mântuitorule, s fac

„voia Ta“.

Greu la minte m’am fcut,

i
Doamne, ca i Faraon cel cum-

j

plit, Ianis i lamvri la suflet

|
î la trup, cufundat cu gândul.

[ Ci aiut-mi mie, Mântuitorule.

[
C u lut mi-am amestecat gân-

\
dul, eu ticlosul. Spal-m,

| Stpâne, în baea lacrmiîor

\
mele, m rog ie, alb fcând

\ haina trupului meu, ca zpada.

De voi cerca lucrurile mele,

Mântuitorule,mvd pre mine
însumi întrecând pre tot omul
cu pcatele; c întru cuno-

tin gândind am greit, iar

nu intru necunotin.

Milostivete-Te, milostive-

te-Te, Doamne, spre zidirea

fa; greit-am, îart-m, cela

ce eti însui din fire curat,

i afar de Tine nimenea altul

nu este fr pat.

Pentru mine ai luat chipul

meu, Dumnezeu fiind; arta-
t-ai minuni, vindecând pre cei

leproi i întrind pre cei sl-
bnogi; curgerea celeea ce-i

curgea sânge o ai oprit, Mân-
tuitorule, cu atingerea de poa-

lele Taie.

Cuvioasa maicii Mafie, roag-te lui Dumne-

zeu pentru noi.

Repejunea Iordanului tre-

cându-o, ai aflat odihn, fu-

gind de dulceaa trupeasc
cea cu durere; din care i pre

noi scoate-ne cu rugciunile

tale cuvioas.

Slav, a freimei.

Pre Tine Treime Te slvim
pre unul Dumnezeu, Sfânt,

Sfânt, Sfânt eti Printe, Fiule

i Duhul e, fiin singur prin

sine, Unime creea pururea ne
închinm.

i acum, a Nsctoarei,
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D in tine s'a îmbrcat întru
a mea frmânttur, Dumne-
zeu, cel ce a zidit veacurile
maic Fecioar, ceea ce eti
nestricat i nu tii de brbat,
i a împreunat Lui-î firea
omeneasc.

Cântarea a Ga, Irmos:

S
trigat-am cu toat inima
mea, ctre înduratul Dum-

nezeu i m’a auzit din iadul
„ceî mai de jos i a scos din
„stricciune vieaa mea“.

S ti împotriv i te otete
asupra patimilor "trupeti, ca
lisus asupra lui Amalic; biru-
ind pururea gândurile cele
îneltoare, ca i pre Gava-
onitem.

Treci preste firea cea curg-
toare a vremii, ca maFnainte
corabia, i te f motenitor
pmântului aceluia aî fg-
duinei, suflete; Dumnezeu po-
runcete.

P recum ai mântuit pre Petru
ceî ce a strigat, mântuete-m,
aa apucând înainte, Mântui-
torule

;
scap-m i pre mine

de fiar, tinzându-i mâna Ta,
i mâ scoate din adâncul p-
catului.

pre Tine Te cunosc liman
linitit stpâne, stpâne Hris-
toase ! Ci apucând înainte,mân-

ji*tuete-m dintru adâncurile m
pcatului, cele neumblate, i
din desndjduîre. m

Slav, a Treîmeî.

T reime sunt neamestecat,
nedesprit; desprit dupre §|
fete i unime sunt din fire

""

unit; Tatl zice i Fiul i
dumnezeescul Duh.

|
i acum, a Nsctoarei.

p antecele tu ne-a nscut |Jnou pre Dumnezeu, cu chipul î#
ca i noi; deci ca pre un Zidi- H
tor al tuturor, roag-L, Nasc- M
toare de Dumnezeu, ca prin H
rugciunile tale s ne îndrep- gg
tm. H

j|
’ CONDAC

glasul al G-lea.

S uflete al meu, suflete aî

meu, scoal! Pentru ce dormi?
Sfâritul se apropie, i vei s
te turburi. Deteapt-te dar,

ca s se milostiveasc spre
tine Hrislos Dumnezeu, cel

ce este prefutindenea i toate
le pîinele.

Cântarea 7-a
, Irmos ;

G reit-am, frdelege am
fcut, nu ne-am îndreptat

înaintea Ta, nici am pzit, nici

am fcut precum ne-ai porun-
„cit nou; ci nu ne prsi pre
„noi pân în sfârit, Dumne-
„zeul prinilor".

G reelile lui Manasi i-ai
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câtigat cu voina, suflete, pu-

ind ca nite chipuri patimile,

i înmulind idolii; ci pocinei
lui râvnind cu osîrdte, câtig
umilin.

Necuriilor lui Ahaav ai

râvnit, suflete al meu. Vai mie!
te-ai fcut loca spurcciuni-
lor trupeti i vas urît pati-

milor. Ci dintru adâncul tu
suspin i spune lui Dumne-
zeu pcatele tale.

Incuiatu-s'a ie cerul, sufle-

te, i foamete dela Dumnezeu
le-a cuprins, de vreme ce nu
te-ai plecat cuvintelor lui Ilie

Tesviteamii, ca i Ahaav oare-

când. Ci Sarathencei asem-
nându-te, hrnete sufletul
proorocului.

Ars-a Ilie oarecând pre cei

dedou ori câte cincizeci, când
a junghiat i pre proorocii cei

de ruine ai Isavelei, spre mu-
strarea lui Ahaav. Ci fugi, su-

flete, de asemnarea acestor

doi, i te întrete.

Slav, a Treime!

,

Treime neamestecat, ne-

desprit, de o fiin, Unîme
sfânt. Lumini i lumin i
trei sfinte i unul sfânt, se

laud Treimea Dumnezeu. Ci

laud i preaslvete suflete,

viea i viei, pre Dumnezeul
tuturor.

9(
6 !

M-

l acum, a Nsctoarei,

Ludmu-te, bine-te-cuvân-

tm, închinmu-ne ie, Nsc-
toare de Dumnezeu ;

c ai

nscut pre unul din Treimea
cea nedesprit, pre Fiul i
Dumnezeu

;
i tu singur ne-

ai deschis noua celor de pe
pmânt cele cereti.

Cutarea 8-a, irmos:

Pre cela ce-1 slvesc otile

cereti i de dânsul se

„cutremur heruvimii i sera-

fimii, toat suflarea i zidi-

„rea ludai-1, bine-l-euvân-

„tai i-1 prea înlai întru

„toi veciî“.

Drepte Judectoriile, Mân-
tuitorule, miluete-m i m
scap de foc i de groaza ce

voiu s petrec la judecat, du-

pre dreptate ;
iart-m mai

înainte de sfârit, prin fapte

bune i prin pocin.

Ca tâlharul strig ie, pome-
nete-m

;
ca Petru plâng cu

amar. Iart-m, Mântuitorule,

strig ca Vameul ;
lcrimez ca

pctoasa. Primete-mi tân-

guirea, ca oarecând a Hana-
neenceî.

Tmduete putrejunea
smeritului meu suflet, Mân-
tuitorule, unule tmduitorule.
Pune-mi doctorie vindectoa-
re i untdelemn i vin, lucru-
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rile cele de pocin i umi-
lin cu lacrimi.

Hananeencei i eu urmând
strig, miluete-m, Fiul iul

David ! M ating de poal, ca
ceea ce-i curgea sânge

;
plâng

ca Marta i ca Maria pentru
Lazr.

j

Binecuvântam pe Tatl...

Printe, ceia ce eti fr
început, Fiule cel împreun
fr de început, Mângâitorule
cel bun, Duhule cel drept

;

nsctorule al lui Dumnezeu
Cuvântului, Cuvinte a! Tat-
lui celui fr început, Duhule
cel viu i fctor, Treime, U-
ninie, miluete-m.

i acum, a Nsctoarei.

C a din nite vopsele moho-
râte s’a esut trupul lui Ema-
noii, în luntru în pântecele
tu Preacurat, ceeace eti
porfir înelegtoare. Pentru
aceasta, Nsctoare de Dum-
nezeu, cu adevrat pre tine

te cinstim.

Cântarea 9-a, Irmos

:

N aterea zmislirii celei f-
r de smân este ne-

„tâlcuit, rodul Maicii celei

„fr de brbat este nestri-

„cat; c naterea lui Dumne-
zeu înoeste firii e, Pentru
„aceasta pre tine toate nea-

murile, ca pre o maic mi-

reas a lui Dumnezeu, cu

„dreapt credin te slvim".

B oalele tmduind, sraci-
lor bine a vestit Hristos Cu-
vântul. Pre chiopi i-a vinde-

cat, împreun cu vameii a
mâncat, cu pctoii s'a ames-
tecat; sufletul fetei lui Iair, ce-

lei moarte mai dinainte, 1-a

întors cu atingerea mâinii.

V ameul s’a mântuit i p-
ctoasa s

J

a înelepii, iar fa-

riseul iudându-se s’a osândit
C vameul striga: milostî-

vete-Te, i pctoasa: milue-

te-m. Iar fariseul se trufia

zicând : Dumnezeule, mul-
mescu-i i celelalte graiuri

ale nebuniei lui.

Zacheu vame a fost, dar
s’a mântuit; i fariseul Simon
s’a smintit i pctoasa i-a
luat deslegare de iertare, de
la cel ce are putere a ierta

pcatele; creia sârguete de
urmeaz, suflete.

N 'ai râvnit pctoasei, o ti-
||

câlosul meu suflet, care luând ||
alabastru cu mir, cu lacrimi §f
a uns picioarele Domnului i
cu prul le-a ters. Cci i-a

rupt înscrisul pcatelor ei ce-

lor de demult
||

C etile crora le-a dat Hri- ||
stos bunavestire, tii, suflete ^
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al meu, cum s’a blestemat;

teme-te de pild, s tiu te faci

ca acelea ; care asemnându-
le Stpânul cu cele din So-

dotna, pân la iad le-a osândit.

S nu te ari, o sufletul

meu, mai ru pentru desn-
djduire, auzind credina Ha-
naneencii, pentru care cu cu-

vântul lui Dumnezeu s’a t-
mduit fica ei. Strig din a-

dâncul inimii, ca i aceea lui

Hristos : Fiul lui David, mân-
tuete-m i pre mine.

Slava, a Treimei.

Pre Tatl s-L slvim, pre

Fiul s-L prea înlm, dutn-

nezeescului Duh cu credin
s ne închinm, Treime! celei

nedesprite, U n im i i dupre
fiin ;

ca" unei lumini i lumi-

nilor i vieii i vieilor fc-
toarei de vîea î lumintoa-
rei marginilor.

l acum, a Nsctoarei,

Cetatea ta pzete-o, Prea-
curat Nsctoare de Dumne-
zeu, c întru tine aceasta cu

credinîmprind, întru tine

se i întrete î, prin tine bi-

ruind, înfrânge toat supra-
rea î robete pre vrjmai î
îndrepteaz pre supuii ei.

Cuvioase Printe Andreie, roag-tc lui Dum-
nezeu pentru noi.

Andreie cinstite i printe
de trei ori fericite, pstorul

i| Critului, nu înceta rugându-

||
te pentru cei ce te laud, ca

lj s scpm de toat mânia,

||

necazul i stricciunea i de

||
greeli s ne mântuim noi, cei

ce cinstim pururea pomenirea

II

j|
Apoi cântm Irmosul în amândou corurile

:

N aterea zmislirii,.,

jj Ase nenea, i cealalt rând uial a Paveoern iei
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joi întâia sptmân.

LA UTRENIE

Dup întâia Stiliologie, Sedelnele Apostolilor

dîu Octoîh, i a Nsctoarei.

Apoi cetire.

Dup a doua S'.mologie, Sedealua, glasul al

2-lea.

Podobla : C ela ce ai înclepit pre pescari.

ela ce ai artat pre apo-

_ stoli lumintori în mar-
ginile lumii, Cuvinte al lui

Dumnezeu, lumineaz prin

propoveduirea lor inimile noa-

stre cu lumina buntilor i
cu postul le curete, dând
pocin de întoarcerea robi-

lor Ti; ca s Te slvim Mân-
tuitorule, pre Tine, cela ce eti

însui prea bun.

Slav» aceeai.

i acum, a Nsctoarei, asemenea.

Nsctoare de Dumnezeu,
nu m trece cu vederea, pre

mine cel ce am nevoe de spri-

jinul tu. C întru tine a n-

3*mmm
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djduit sufletul meu, miluete-
mâ.
Dup u treia Stihctogle, Sedcalna glasul al

5-lea.

Podobie ; P re tine cea mai sfânt.,.

Rugmu-ne vou celor doi-

sprezece apostoli, rugai-v
ca s trecem cu pace postul

cel mai luminat de cât alte

bunti i locuitorul cerurilor

i s lum rodurile mântuirii.

C voi cu adevrat suntei în-

trirea pmântenilor i sc-
parea sufletelor noastre.

Slav, tot aceasta,

L acum, a Nsctoarei-

Pre tine, mai sfânt decât
heruvimii i mai înalt de cât

cerurile, prea ludat Nsc-
toare de Dumnezeu, cu ade-
vrat mrturisindu-te, te avem
pctoii mântuire i te aflm
întru primejdii folositoare.

Pentru aceasta nu înceta ru-

gându-te pentru noi, ceea ce

eti întrirea i scparea su-
fletelor noastre.

Psalmul 50.

i cântm CANONUL Mine iu I ut po (3; iar

Trlcânrile dupre rândulala lor; î se cetete

a 4-a cântare din Psaltire.

TRICÂNTAREA LUI 10SIF

Cântarea 4-a, glasul al 2-lea }
Irmos:

V eait-ni din Fecioar.

.

R azele postului primindu-le,

strlucete suflete i fugi

de întunerecu! pcatului
;

ca

s-i rsar ie lumina iertrii

prin dumnezeescul Duh.

Cu undia dttlceii amgin-
du-m vicleanul, rob m'a r-
pit; ci voi, apostolilor, cari

ai vânat lumea cu cuvântul,

din rutatea luî scpai-m.

A rtatu-v’ai raze ale soa-

relui slavei, prea ludailor
apostoli, gonind întunerecu 1

înelciunii. Luminai-m dar
i pre mine, cel întunecat de
toat rutatea.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

S triga-voiu noaptea i ziua

ctre tine, fiind necjit im
voiu mântui i voîu trece zi-

dul desftrilor, cu ajutorul

i cu puterea ta, Fecioar,
fiind îngrdit.

Alt Irmos, glasul al S-Iea, al Iui Teodor.

L ucniriie rânducUi Tale, Doamne...

R aze prea luminoase ale

soarelui dreptii fiind, apos-
tolilor, ai luminat lumea cea
pmânteasc, gonind întune-

recul înelciunii.

Alut a Mântuitorului cu

adevrat micat de Duhul, a-

postoli,cunoscându-v pre p-
mânt, cântai cântarea voas- m
tr cea cu glas frumos i lu- |S

mea la Dumnezeu o întoar- |5
cei. U

SItwâ, a Treimei. jjtjj

Pre Treimea întru o fiin M
slvindu-o, pre unul Domnul M
Dumnezeu s-L ludm; pre gfS
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H Tatl cel nscut, i pre Duhul
Sg cel viu.

f>i acum, a N&sc&toareL

Fecioara în pântece Te-a z-
mislit, Doamne, i Te-a nscut
pre Tine, Emanolî; c ai ieit

spre mântuirea poporului Tu,
ca s mântueti pre irnii Ti,
iubitorule de oameni
Slav, ie, Dumnezeul nostru, slnvâ ie.

Dumnezeescule i prea cin-

stite numr al celor doispre-

zece apostoli, roag-te lui

Hristos pentru noi, rttgmu-fe,

ca s trecem cu putin m-
sura acestor patruzeci de zile*

Irmosul

:

Lucrurile iconomiei Tale,

„Doamne, au spimântat pre
„profetul Avacum ; c ai ieit

„spre mântuirea poporului

„Tu
;
cas mântueti pre unii

Ti ai venit
1
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Cântarea n 8-a, Irmos :

P or anca muncitorului,..

W postim de toat dulceaa,^ îngraându-ne simirile cu

postul i butura umilinei ;
cu

cldurs bem, cântând : Bine-

H cuvântai lucrurile Domnului
4*3 pre Domnul^ r

4*3 Rugai-v apostolilor sm
H fac prta strii celei dea-

8
dreapta eu, cel vinovat de
multe pcate i de judecat,

H când vei edea cu Hnstos s
H judecai pre oameni.

In crua dumnezeetiîor
bunti s ne suim, curin-
du-ne prin post i s ne înl-m gândul spre înlimea
vzduhului, cântând: Binecu-

vântai lucrurile Domnului pre

Domnul
A Nsctoarei de Dumnezeu,

Rmas-ai Fecioar nevt-
mat, nscând focul dumne-
zeirii. Deci arde patimile su-

fletelor celor ce strig ie întru

credin, cu glasul îngerului:

Tu singur eti pricina bucu-

riei.

Alt Irmos : Cuvioii Tui tineri..,

Pre trâmbîile Duhului, pre

ap ostoliî lui Hristos ludându-i,

strigm: Binecuvântai lucru-

rile Domnului pre Domnul

Capre nite rugtori ai lumii

i surptorî înelciunii, pre

apostolii tui Hristos s-i lu-
dm, strigând: Binecuvântai
lucrurile Domnului pre Dom-
nul.

Riaecuvâut&m pre Tat&l...

Pre Treimea cea prea sfânt
în Tatl, în Fiul i în Duhul,

ludându-o cântm: Binecu-

vântai lucrurile Domnului pre

Domnul
Si acum, a Nsctoarei.

Naterea ta cea nespus,
Curat, toi oamenii o ludm
cu bun credin, strigând:

m
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H Binecuvântai toate lucrurile

H Domnului pre Domnul.

Slav ie, Dumnezeul nostru, eluvâ ie.

Apostoli rugai-v, ca s s-
îjf vârim noi în pace zilele cele

H curitoare, strigând: Bmectt-

jg vântai toate lucrurile Dom-
H nului pre Domnul.

H S ludm, bine s cuvântm...

j|
Cuvioii Tai tineri în cuptor,

H „Hristoase, cântând au zis:

H „Binecuvântai toate lucrurile

„Domnului pre Domnul".
Cântarea 9-a, Irmos

:

^ Pre Dumnezeu oel neîllCput-

ini
** "* runcat fiind în luciul cel

£4m

iv
Im..-adânc ai desftrilor, chem

î| adâncul milostivirii Tale, în-

|g
drepttorule, mântuete-m.

*£ îzvoruleal milostivirii, d-mi
|f acum umilin i suspinuri, ca

s plâng noianul cel fr mar-

ii gini al rutilor mele.

H Cu cinstitele rugciuni ale

jjg
apostolilor Ti, listase, d-mi

*1 s m închin cinstitei învieri,

î dumnezeetel Tale patimi.

jjjf
A Nsctoarei 4c Dumnezeu,

H Ceea ce ai fcut cereasc
îi frmântaiira noastr cea p-
li mânteasc, cu slluirea lui

*3 Dumnezeu întru tine; ceea ce

p eti cu totulfr prihan, mân-

ji tuete-ne de primejdii.

pre eew eu£ Alt Irmos: Slvim, Hristoas«m totui,..

£4mm
£4

m
£4

Dîn fântânile cele mântui-
toare, precum zice proorocul,

scoându-i apostolii apa ne-

muririi, pre cei însetai adap
pururea cu învturile vieii.

F cându-v domni ai împ-
ratului ceresc, apostoli, ai
supus toat lumea s-L cins-

teasc numai pre el, s i se

închine i s-L slveasc ca

pre un Dumnezeu.

Slav, a Trcimoi,

Treime nedesprit, Unime
atotfctoare î atotputernic,

Printe, Fiule i Duhule Sfinte,

Tu eti Dumnezeul meu, Domn
i lumin; i ie m închin

ludându-Te.
i acum, a Nsctoarei.

Pre tine, Maic, Fecioar
Curat, te fericim neamurile
neamurilor; c te-ai fcut cu-

raitoare lumii,nscând nespus
pre Mântuitorul i fctorul.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav Jle. J£4

Ceat a apostolilor, pze-
te-ne pre noi, cei cev ludm
i ne învrednicete, ca s tre-

cem întru umilina inimii, toate

zilele postului celui de lumin
purttor.

Irmosul

:

Slvim. Hristoase, pre cea
„eu totul fr prihan, Curata
„Maica Ta;c mai pre sus de
„fire Te-a nscut dupre trup,
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i „pre Tine ceî ce ne-ai scos

„pre noi din toata rtcirea
„i stricciunea^.

lummânda glasului, de trei ori.

LA STIHQAVN

Stitira zilei, duprc obicei u, de dou ori.

Glasul al 3-iea, Samuglas nica ;

Doamne, Tu mi-ai pus mie
pctosului pocina, vrând sm mântueti pre mine ne-

vrednicul, cu mila Ta cea ne-

msurat. Înaintea Ta cad ru-

gându-m: Smerete cu po-
stîrile sufletul meu; cci ctre
Tine, cel unul mult milostiv,

am nzuitmm
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Martirica.

C a nite lumintori, în lume
luminai i dup moarte sfin-

ilor mucenici, dup ce cu bun
nevoin v’ai nevoit. Deci
având îndrzneal, rugai pre

Hristos s miluiasc sufletele

noastre.

Slav, i acum ; a Nsctoarei.

N scatoare de Dumnezeu,
foîositoarea tuturor celor ce se

roag ie, latine îndrsnim, cu

tine ne ludm, întru tine este

toat ndejdea noastr. Roa-
g-te Celui ce s’a nscut din

tine, pentru nevrednicii robii

ti.

i celelalte ale Utreniei i Apolisul.

La ceasul al aselea.

Troparul proorooiei, glasul 1

m
m

ântuete-ne pre noi, Dom- g*
ne, de vrjmaii cei ne- g*

vzui, ca nu cândva s zic
pgânii : Unde este Dumne-
zeul lor ?S cunoasc, Stpâne, |St

c treci pcatele poporului
||

Tu, celui ce se pocete, s*

Slav
,
i acum; tot aceasta

Prochimen, glasul a) 4-leu, Psalm lo-
||

C ând va întoarce Domnul robia popojulu.i sau

JyjWAoM-yO' i&wci

% is-a cel nebun întru inima sa, nu este m
Dumnezeu.

Din profeia Isaiei cetire.

Câp. 2, Vers. 11.

5f*

m

ma

ula-se-va Domnul însui în ziua aceea.

C ziua Domnului Savaot va veni preste

tot semeul i trufaul i preste tot cel

1 i mre
;
i se vor smeri. i preste tot

cedrul Divanului cel Înalt i prea înlat i
preste iot stejarul Vasanului. l creste tot

muntele in&It i preste tot dealul inalt. i
preste tot turnul înalt i preste tot zidul înalt.

l’ preste roat corabia mrii i presto toat
vederea frumuseii corbiilor. i se va smeri

tot omul i va cdea înlimea oamenilor i
se va înla Domnul însui în ziua aceea.
i-i vor ascunde toi idolii si, bgând u-i în

peteri i in crpturile pietrelor l in gurile
pmântului, din naîntea feii înfricorii Dom-
nului l din naintea slavei triei hii, când se

va scula s sfrâme pmântul. Aa in ziua

aceea va lepda omul idolii si cei de argint

i de aur, cari i-a fcut lui-i» ca s se închine

celor dearte i liliecilor; i ii va bga în

gaur de piatr vârtoas i în e-r pturile
pietrelor de fata mâniei Domnului i de slava

puterii Ini, când se va scula s piard p-
mântul,

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalm 14,

n oamne, cine va locui n locaul Tu ?.„

cyj "< M-
' Stih • -

m
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m
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f ela ce umbl fr prihan i lucreaz
dreptate.
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JOI SEARA
Dup Psalmul Începtor, obinuita StjUologie,

La Doamne strigat-am, Stilii rl samoglasnice
ale Trio dubii. a lui Iosif, glasul ai doilea

Podoble : P re lumintorul nostru ,.

re mine, cel întunecat de
înelciunile lupttorului,

lumineaz-m, Hristoase al

meu, Ceia ce ai întunecat oare-
când soarele rstignindu-Te
pre cruce i ai strlucit cu
adevrat credincioilor lumina
cea adevrat a iertrii. Ca
umblând întru lumina porun-
cilor Tale, s ajung curat la

raza cea mântuitoare a în-

vierii Tale.

Pre lemn, Mântuitorule,
spânzufându-Te ca o vi ai

adpat lumea, Hristoase, cu
vinul nestricciunii. Pentru
aceasta strig: Adpându-m
cu mustul umilinei celei ade-
vrate, pre mine, cel întunecat
pururea cu beia pcatelor,
întrete-m acum a posti de
dulcei, Mântuitorule, ca un
bun i de oameni iubitor.

Alt podobie a lui Teodor, glas acelai.

Podobie- O tain prea mrci

O, cât este puterea crucii

Tale! Aceasta a înflorit Bise-
ricii înfrânarea, smulgând din

rdcin neînfrânarea Iui

Adam cea din Edem, oarecând.

C aceea a adus oamenilor
moarte

;
iar aceasta fr stri-

cciune izvorte lumii nemu-
rire, ca din alt izvor al raiu-

lui, cu vrsarea izvorâtorului

de viea sângeleTui a apei.

Pentru acestea toate s’au în-

viat. Prin carele i nou în-

dulcete-ne desftarea postu-
lui, Dumnezeul lui Israil, cel

ce ai mare mii.
i de Ia Minei 0.

Slav, i acum ; a Nsctoarei.

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalm 15,

Bine voiu cuvânta pre Domnul, cel ce nPa
înelepii pre mine,

stih :

Pzeie-m, Doamne, ca spre Tine am
ndjduit.

Dela Facere cetire.

Cap. 2, vers. 4, Psalm 16.

ceasta e;te cartea facerii ceinl ui i a
pmântului, când s’a fcui, în care zi

a fcut Domnul Dumnezeu cerul i
pmântul i toat verdeaa câmpiilor, mai
înainte do a rsri pre pmânt î toata iarba
arinei mai'nfiinte de ce s

r

a fcut. C nu d-
duse Dumnezeu ploaie pre pmânt i omul
nn era s-l lucreze. i izvor ieia din pmânt
î adpa toat fata pmântului. i a fâout
Dumnezeu pre om, rân luând din pmânt,
i a suflat în faa lui suflare de viea, i s'a

fcut omul cu suflet viu. î a sdit Dumne-
zeu rai In Edem spre rsrit i a pus acolo
pre omul, precarele l-a fcui. i a mai fcut
Dumnezeu s rsar Înc din pmânt tot po-
mul frumos la vedere i bun Ia mâncare i
pomul vieii in mijlocul raiului i pomul ti-
inei binelui i al rului. î râu cia din Edem,
spre udarea raiului, carele de acolo se îm-
parte în patru capete. Numele unuia Fison ;

acesta înconjur tot pmântul Evitatului

;

acolo este aur i aurul pmântului aceluia
este bun i acolo osie rubin i pîalr verde.
i numele râului celui de al doilea Gheon

;

acesta în cunjur tot pmântul Etiopiei. i râul
cel de al treilea Tigrul; acesta merge Împo-
triva Asirilor, Tar râul al patrulea Eufrat. i
a luat Domnul Dumnezeu pre omul pre care
l-a fcut i l-a pus in raiul desftrii s-l
lucreze i s-l pzeasc. l a poruncit Dom-
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mm
duI Dumnezeu Iui Adam, zicând : Din^tot po-

mul carele este ta rai sa mijâace mâncare ;

iar din pomul cunotinei binelui i ai râului

s nu mâncai diutriinsiil, c ori in ce zi vei
mânca dintr'insul cu moarte vei muri. l a

zis Domnul Dumnezeu; Nu este bine s fie

omul singur, sâ-i facem lui ajutor aseme ne a

Iul, i a mal îcut Dumnezeu înc din p-
mânt toate pasrile cerului, i toate fiarele

arinei i le-a adus la Adaui, s vad cum le

va numi. i tot sufletul viu, cum l-a numii

Adam, acesta es e numele lui.

Prochimen, ghtsul ai 4-lea.

Pzete-mâ, Doamne, ca lumina ochiului.

Stih : Auzi, Doamne, dreptatea meai^ ^0-^0
Dela Pilde cetire l

Vw ^Aj^Cap. l, vers. %

|iule, nu uita legile mele i cuvintele

mele sa Ie pzeasc inima ta. C lun-

gime zilelor i anii vieii i pace vor

adoga ie. Milostenia i credina sa nu-i
lipseasc i le înfur pre dânselc pre gru-

mazii ti. i le scrie pe lespezile inimii tale

i vei afla mil. i s gândeti bine înaintea

lui Dumnezeu i a oamenilor.S aibi ndejde
cu toat inima in Dumnezeu i cu înelep-
ciunea ta nu te mri. Intru toate cile tale

sâ-1 cunoti pre dânsul, ca s îndrepteze cile
tale i s nu se poticneasc piciorul îâu. Nu
Si înelept intru tine însui, ci tc teme de
Dumnezeu i te ferete de tot rul. Atunci™ vindecare va îi trupului tu i paz oaselor

jjft tale. Cinstete pre Domnul din ostenelile tale

eeie drepte l-i d iui pârg din toate rodu-

jJB rîle tale ’c ele drepte. Ca s umple jitmile

tale de mulime de grâu i s se verse teascu-

ffg rîle tale de vin. Fiule, nu defima înv tu-

gg rîle Domnului, nici slbi, fiind certat de dân-
sul. C pre care iubete Domnul, pre acela

jg îl i ceart -i bate pro tot fiul pre careleW primete. Fericit este omul, carele a aîlat

Jja înelepciunea i muritorul carele a cunoscut

UH tiina. C mai b unâ e ste negu torla acestu i a

.

p decât vistieriile aurului i ale argintului. C
P mai scump este decât pietrele cele demult

UI»
pre. Nu-i si ei nimica împotriv ce este

Ug»rau ;
cunoscut este tuturor celor co o iubesc

Ui!
i tot ce este scump, mi esle vrednic ei-Pen-
tru c lungimea zilelor i anii vieii sunt în

dreapta ei i in stânga ei bogie i slav.
Din gura ei iese dreptatea, legea i mda pre
Limb le poart. Caile ei sunt ci buce i
toate crrile el cu pace. Pom de viea este

tuturor celor ce se lipsesc de dânsa i cei ce

se reaz-im de ea, sunt ca pre Domnul înte-

meiai.

LA STIHOAVN
Stlliîra zilei, de dou ori, glasul al 1-lea.

Însui glasul.

C ei ce dorim s ne îm-
prtim Patilor dnmnezeetî,
care tiu se încep din Egipt,

ci din Sioti, s ridicm din

mijloc aluatul pcatului prin

pocin. S ne încingem mij-

loacele noastre cu omorîrea
plcerilor. S ne împodobim
picioarele cuînclminte opri-

toare despre toat calea rea,

i s ne întrim cu toiagul

credinei; s nu râvnim vrj-
maului crucii Stpânului, f-
cându-ne pântecele Dumne-
zeu. Ci s urmm celui ce

prin post ne-a artat biruin
asupra diavolului, Mântuitoru-

lui sufletelor noastre.

M
m
mMm

Ma rlirica.

C elaceTe prea slveti întru

pomenirea mucenicilor Ti,
Hristoase Dumnezeule, fiind

de dânii, trimite-nerugat hi-

nou mare mil.

Slav, i acum; a Cmcii-NSseatoarei,

Podobie ; Ca pre un viteaz,..

DaeTe-a vzut pironit pe

cruce, Doamne, mîelueaua i
Maica Ta, s’a mirat i a zis

:

Ce vedere este aceasta, prea
iubite Fiule ? Acestea i-a rs-
pltit ie poporul cel neplecat

i fr de lege, carele s’a în-

dulcit din multe minunile Tale?
Ci slav smereniei Tale celeî

nespuse, Stpâne!

i cealalt rlnduml, dup obteeiu.
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Joi întâia sptmân.

LA PAVECERNIA
Cântm acest Canon, din cel mare* al cuvio-

sului printelui nostru, Anrirei Ori ce anul Ie-

rusalim i teanul -

i facem Ia fiecare tropar trei închinciuni,

zicând Stihul acesta :

Milnete-raS, Dumnezeule,, miluefe-raâ...

Cântarea i-a, glasuL al 8-lea, Irmos:

(Imoasele de câte douft ori)

IpJ jutor i acoperitor s’a f-
I1 cut mie spre mântuire.
Acesta este Dumnezeul meu
i-L voiu slvi pre El, Dumne-
zeul printelui meu, i-L voiu
„înla pre El

;
cci cu Slav s'a

„preaslvit".

Mielule al lui Dumnezeu,
cela ce ai ridicat pcatele tu-

turor, ridic de deasupra mea
lanul cel greu al pcatului,
i ca un milostiv d-mi lacrimi

de umilin.
j»

înainteaTa cad, lisuse, gre-
it-am i e, miîostivete-Te
spre mine; ridic de deasupra
mea lanul cel greu al pca-
tului, i ca un Indurat d-mi
lacrimi de umilin.

S nu intri cu mine Ia ju-
decat, vzând faptele mele,
Iscodind cuvintele i îndrep-
tând pornirile; ci cu îndur-

rile Tale trecând cu vederea
rutile mele, mântuete-m
Atotputernice.

Vremea este a pocinii, vin
ctre Tine, Fctorul meu

;
ri-

dic de deasupra mea lanul cel

greu al pcatului i ca un în-

duratd-mi lacrimi de umilin.

Bogia sufletului cheltuin-

du-o intru pcate, pustiu sunt
de cretineti bunti i fl-
mânzind, strig : Dttorul e de
mil, apucând înainte, milue-
te-m.
Cuvioas maic Mrie, roagâ-fe lui Dumne-

zeu pentru noi.

Pîecându-te dumnezeetilor
legi ale lui Hristos, la dânsul
ai venii, lsând pornirile des-

ftrilor cele neoprite i toat
fapta cea bun, foarte cu cu-

cernicie, ca pre una ai svârit.

SIavT a Treime!.

Treime, fiin prea înalt,
creia ne închinm întru o ||
unime, ridic de deasupra mea ^
lanul cel greu al pcatului,

||i ca o milostiv d-rni lacrimi m
de umilin. ||

m
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j acum, a Nsctoarei

Nsctoare de Dumnezeu,
ndejdea l folositoarea celor

ce te laud pre tine, ridic de
deasupra mea lanul cel greu
al pcatului i ca o Stpân
curat m primete pre mine,
cel ce m pocesc.

K4MmM
M

M
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Cântarea 2-a, Irmos:

V ede{i, vedei, c eu sunt

Dumnezeu, carele am
„plouat man i ap din piatr
„am izvorît de demult, In pu-

„stie, poporului Meu, cu sin-

„gur dreaptai cu tria Mea".

II Brbat am ucis, zice, spre

JjJ
ran mie i tânr spre vt-
mare, Lameh plângând a stri-

H gat; iar tu nu te cutremuri,
m o suflete al meu, tntinându-i

H trupul î mintea spurcându-i.
WL

Ttirn te-ai meteugit s zi-

M deti, o suflete I i întrire s
H faci poftelor taie, de n

7

ar fi

î| oprit Ziditorul sfaturile tale,

îî i de n’ar fi surpat pân la

| pmânt meteugurile tale.

M 0 î cum am râvnit lui Lameh,

U| ucigtorul cel mai din'nainte;

H sufletul, ca pre un brbat,

H mintea, ca pre un tânr, i ca

U| pre un frate trupul mi-am ucis,

$Hî ca i Cain ucigaul, cu porni-

U| rile cele poftitoare de desftri.

U|
plouat-a Domnul oarecând

H foc din cer, arzând frdelegea

U| cea înfierbântat aSodomeni-
m lor; iar tu i-ai aprins focul

§f gheenei, întru carele vei s
5| arzi o suflete!

Si Rnitu-m’am, vtmatu-
U| m'am, iat sgeile vrjmau-

H lui -au ptruns sufletul meu

i trupul ! Iat ranele i bubele
i sdruucinturile strig, i
vtmturile patimilor mele
celor de bun voie.

Cuvioas maicii Mrie, roag-te lui Dumne-

zeu pentru noi.

Tins-ai mâinile tale ctre
induratul Dumnezeu, Mrie,
afundându-te întru adâncul
rutilor i i-a tins mân de
ajutor cu milostivire, ca i lui

Petru, cercând cu adevrat
întoarcerea ta.

Slav, a Treîraei-

Treime fr început, nezi-

dit, nedesprit, Unime, pri-

mete-m pre mine cel ce m
pocesc, i m mântuete pre

mine, cel ce am greit; a Ta
zidire sunt, nu mâ trece; cim
iart i m scap de osânda
focului.

i acum, a Nsctoarei,

Preacurat stpân, Nsc-
toare de Dumnezeu, ndejdea
celor ce alearg la tine, i li-

manul celor învîforai ; pre

milostivul i fctorul i Fiul

tu, f-L îndurat i mie cu ru-

gciunile tale*

Cântarea a 3-a, Irmos :

Î
ntrete, Doamne, pre piatra

„poruncilor Tale inima mea
„cea cltit; c însu-i eti
„sfânt î Domn".

A garei celei de demult, Egip„
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tencei, te-ai asemnat, suflete,

fcându-te rob de bun voia
ta i nscând semeia ca pre
un nou Ismail.

S cara lui lacov o tii, sufle-

te al meu, care s’a artat de
la pmânt pân ia cer

;
pen-

truce n’ai avut treapt tare,

buna credin?

P reotului lui Dumnezeu i
împratului celui înstreinat

între oameni de vîeaa lumii,

urmeaz, adic închipuirile

lui Hristos.

1 ntoarce-te, suspin, tic-
loase suflete, maî’nainte pân
ce nu îa sfârit zborul vieii;

maFnaînte pân ce nu-i încuie

Domnul ua camerii celei de
nunt,

S nu te fad stâlp de sare,

suflete, înforcându-te înapoi;
s te înfricoeze pilda Sodo-
mului; sus în Sigor mântue-
te-te.

R ugdunea celor ceTelaud
pre Tine,Stpâne, nu o lepda;
ci Te milostivete, iubltorule

de oameni, i druete iertare

celor ce se roag Tie cu cre-

din,
Slavfi» a Treimei, 1

T reime neamestecat, nezi-

dit, fire fr început, care Te
lauzi în treimea feelor, mân-

tuete-ne pre noî, cari ne în-

chinm stpânirii Tale cu cre-

din,
i acum, a Nsctoarei.

P re Fiul cel fr de ani, din

Tatl, sub ani 1-ai nscut, ne-

tiind de brbat, Nsctoare
de Dumnezeu ; minune strein

!

c aplecând ai rmas Fecioar.

Cântarea a 4-a, irmos:

A uzit-a proorocul de veni-

rea Ta, Doamne, i s'a

„temut; c vrei s Te nati din

„Fecioar i oamenilor s Te
„ari i a grit: Auzit-am
„auzul tu i m’am temut
„Slav puterii Tale, Doamne*4

.

T impui vieii mele este scurt

i plin de dureri i de vicle-

ug; ci întru pocin prime-
te-m i întru cunotina m
chiam; ca s num fac câti-
gare i mâncare celui strein;

Mântuitorule, însui Tu m
mihiete.

D upre vrednicia împr-
teasc, fiind îmbrcat cu dia-

dem i cu porfir, omul cel

cu mult avere i dreptul cel

îndestulat de bogie i de
dobitoace, degrab srcind de
avere, de mrire i de împ-
rie, s'a stins.

Dea fost aceia drept i mai
fr prihan de cât toi i n’a

13
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îl scpat de cursele i vicleu-

S gurile îneltorului ,
dar tu

m fiind iubitor de pcate, tic-

U loase suflete, ce vei face, de

Jf se va întâmpla s-i vie ie
cevaasupra din cele negândite?

F alnic sunt acuma i seme
cu inima, în deert i în za-

dar. S nu m osândeti îm-

preun cu fariseul ;
ci mat ales

d-mi smerenia vameului,
unule îndurate, drepte, Jude-

ctorule, i cu acesta împre-

un m numr.

tiu îndurate c am greib
de am ocrît vasul trupulu1

meu; ci întru pocin m pri-

mete î întru cunotin m
chiâm; ca s nu m fac câti-

gare, nici mâncare celui strein.

Mântuitorule, Tu însui m
miîuete.

Insu-mi idol m'am fcut,

spurcându-mi cu poftele sufle-

tul meu. Ci întru pocin m
primete î întru cunotinm chiam; ca s nu m fac

câtigare, nici mâncare celui

strein. Mântuitorule, Tu însui

m miluete.

N ?am auzit glasul Tu, n’am

ascultat scriptura Ta, dtto-
rule de lege. Ci întru pocinm primete i întru cunotin-

m chiam; ca s nu m
fac câtigare, nici mâncare

m
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celui strein. Mântuitorule, Tu
gg

însui m miluete. H
Cuvioasa maica Mrie, roaâ te lui Dumnezeu

pentru noi,

I n adânc de necuviine mari

pogorându-te, nu te-aî oprit

acolo; ci te-aî suit cu prea

slvire, vederat cu gândul mai

bun, la buntatea cea des-
vârit prin lucrare, minunând,

; Mrie, firea îngereasc.

Slav, a Treimei*

N edesprit în fiina, "ne-

amestecat în fee, Dumnezeu

||
Te cunosc pre Tine, Dumne-

! zeire una în Treime, ca pre

ceea ce eti întocmai cu înv-

ii
pria i întocmai cu tronul

;

II i strig ie cântarea cea mare;

||
ce se cânt întreit întru cele

ij de sus.

i acum, a Nsctoarei.

i ai nscut i eti Fecioar,

i ai rmas întru amândou
ii cu firea Fecioar. Cela ce s’a

Si nscut înoete legile firii, i
ii pântecele a nscut nesimind
ii dureri.Dumnezeuundevoete,
i

!

se biruete rânduiala firii; c
||
face câte voete.

Cântarea a 5-a, Irmos ^

D e noapte mânecând, Iubi-
gg

torule de oameni,m rog g#

||

„lumineaz-m i m îndrep-

li „teaz pre mine la poruncile gg
||
„Tale i m înva, Mântuito- fg

| „rule, s fac voia Ta“.
jfî
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C elei gârbovite urmeaz, o
suflete ! Apropîe-te, cazi la

jjî picioarele lui lisus, ca s te

îndrepteze, s umbli drept în
cile Domnului»

D ei eti fântân adânc,
Stpâne, izvorte-mi ape din
prea curatele Tale vine. Ca
bând, ca i Samarineanca, s
nu mai însetez. C izvoare de
viea izvorti.

S iloatn s mi se fac mie

jj}
lacrimile mele, Stpâne,Doam-
ne, ca s-ini spl i eu lumi-
nile inimii i s Tevd cu gân-
dul pre Tine lumina cea mai

î# înainte de veci.

Cuvioas maleâ Mrie, roag- te lui Dumnezeu
#3 pentru noi.ji
' Cu neasemnat dragoste,

î! prea fericit, dorind s te în-
“ chîni lemnului crucii, te-ai în-

vrednicit doririi; învrednice-
te-m dar i pre mine,s do-
bândesc slava cea de sus.

ii
.. Slav, a Treîmei.

Pre Tine, Treime,Te cântm,
- pre unul Dumnezeu; sfânt,

sfânt, sfânt eti Printe, Fiule,

i Duhul e, fiin singur prin

H sine, Unime creea pururea
îi ne închinm.

îi i acum, a Nsctoarei,

Din tine s’a îmbrcat întru

îi a mea frmânttur Dumne-
M zeu, Cel ce a zidit veacurile,

maic Fecioar, ceea ce eti fj*

nestricat î nu tii de bar- ||
bat, î a unit lui-si firea ome- M

3*neasca.

34
3*

Cântarea 6-

a

# Irmos

:

S
trîgat-am cu toat inima M
„mea ctre înduratu 1 Dum- H

„nezeu, î m*a auzit din îa- 3*

„dul cel mai de jos i a scos H
„din stricciune vieaa mea“. m

34mm
34m
mm
34
34
3*
34
34mm
34
34

Eu sunt, Mântuitorule,
drahma cea împrteasc, care
o ai pierdut de demult; ci a-

prinzând fclie pre Mergto-
rul înaintea Ta, Cuvinte, caut
i afl chipul Tu.

S ti împotriv i te otete
asupra patimilor trupeti, "ca

Iisus asupra îui Am aii biru-
ind pururea gândurile cele în-

eltoare, ca i pre Gavaonî-
tem, " H
Cuvioas maic Mrie, roag- te lui Du mneieu

pentru noi.

C a s stingi vpaia patimi- 34
lor, ai izvorît pururea pâraîe
de lacrmi, Mrie, arzându-i 34

sufletul. Al cror dar dâ-mi-1 H
i mie, robului tu» |S

Cuvioas nuiie Mrie, roag- te lui Dumnezeu
pentru noi. g$j

N eptimire cereasc ai do- jjjf

bandit, prin vieuirea cea prea
jjg

înalt de pre pmânt, maic;
pentru aceasta roag-te s se
mâniueasc din patimi, cu ru

34
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gclunile tale, cei ce te laud
pre tine.

Slav, a Treîmei.

T reime sunt neamestecat,
nedesprit; desprit dupre
fee i unime sunt, din fire

unit: Tatl zice, i Fiul i
dumnezeescul Duh,

[ acum, a Nsctoarei.

Pântecele tu ne-a nscut
nou pre Dumnezeu, cu chi-

pul ca i noi. Deci ca pre un
ziditor al tuturor roag-L, Ns-
ctoare de Dumnezeu, ca prin

rugciunile tale, s ne în-

dreptm.
CONDAC

glasul al (Mea-

S uflete al meu, suflete al

meu, scoal î Pentru ce dormi?
Sfâritul se apropie i vei s
te turburi. Deteapt- te dar,

ca s se milostiveasc spre

fine Hristos Dumnezeu, Cel ce

este pretutîndenea i toate le

plinete.

Cântarea a <£a. Irmos

:

H reit-am, fr de lege am
H VJ fcut, nu ne-am îndrep-

H „tat înaintea Ta, nici am pzit,

51 „nici am fcut precum ne-ai

H „poruncit nou
;

ci nu ne p-
te „rsi pre noi pân in sfârit

51 „Dumnezeul prinilor^.

H Stirtsu-s'au zilele mele ca

te visul celui ce se deteapt.

Pentru aceasta ca Ezechia la-

crmez pe patul meu, ca s
mi se adaoge anii vieii. Dar £4

care Isaie va s stea pentru

tine, suflete, fr numai Dum-
nezeul tuturor.

C ad înaintea Ta î aduc ie w
ca nite lacrimi cuvintele mele: §|
Greit-ani, precum nici pc- §|
toasa n'a greit; i am fcut |*

frdelege, ca nimenea altul m
pre pmânt. Ci, fie-i mil, |f
Stpâne, de fptura Ta i ia- gf
ri m ehiama. |f

Ingropat-am chipul Tu i
||

am stricat porunca Ta; toat §4
podoaba mi s’a întunecat i §|
cu patimile mi s'a stins fdia, £4

Mântuitorule. Ci, milostivin- §*
du-Te, d-mi bucurie, precum

|j|
cânt David. £4

||
I ntoarce-te, eete-te, des- S4

cop ere cele ascunse, grete ^
lui Dumnezeu, celui ce tie
toate. însui, Mântuitorule, Tu
tii cele ascunse ale mele ;

ci

însui Tum miluete, precum
cânta David, dupre mare mila

Ta.

Cuvioas maîcâ Mrie, roagâ-te lui Dumnezeu
pentru noi.

S trigând ctre Preacurata H
maica lui Dumnezeu, mai 'na- S*

inte ai gonit turburarea pof-

telor celor cu sila suprtoare
i ai ruinat pre vrjmaul cel

£4

m
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ce te-a viclenit Cî d-mi a-
cum ajutor Intru necazuri i
mie, robului tu.
Cuvioas maic Mrie, roag-te iui Dumnezeu

penlrii uol

Pre Hrlstos, pre carele aî

iubit, de carele ai dorit, pen-
tru carele fî-aî topit trupul
cuvioas, roag-L acum pen-
tru noi robii ti; ca fiind mi-
lostiv nou tuturor, s ne dea
viea panic celor ce-L cin-
stim pre EL

Slav, a Treime!-

Treime neamestecat, ne-
desprit, de o fiin, unime
sfânt

; lumini i lumin i
trei sfinte i umil sfânt, se
laud Treimea Dumnezeu. Ci
laud i prea slvete, suflete,
viea i viei, pre Dumnezeul
tuturor.

i acunii a Nsctoarei.

Ludaniu-te, bine te cuvân-
tm, mchiiitmi-ne ie, Ns-
ctoare de Dumnezeu; c ai
nscut pre unul din Treimea
cea nedesprit, pre Fini i
Dumnezeu i tu singur ne-ai
deschis nou, celor de pe p-

j

mânt, cele cereti.

Cântarea 8-a, Irmos:

Ore Cela ce-L slvesc otile
|

„cereti i de dânsul se
„cutremur Heruvimii i Se-

|

„rafimii, toat suflarea î zidi- I

„rea, ludaî-L, bine-L-cuvân-

„tai i-L prea înlai întru i$
„toi vecii

gj

A labastru cu lacrimi turnând H
pre capul Tu, Mântuitorule, M
ca nite mir, strig ca pc- m
toasa care cerea mil, rug- M
ciune aduc i cer s iau ier- M
tare. 85

De n’a i greit nimenea
precum eu, totui primete-
m, milostive Mântuitorule, i
pre mine carele cu fric m
pocesc i cu dragoste strig:

Greit-am ie unuîa,nelegîmt-
am, niiluete-m.

Milostivete -Te, Mântmio-
rule, spre zidirea Ta i m
caut ca un pstor preinine,
oaia cea pierdut, i rtcit
fiind, rpete-m de la lup i Mm f oaie Intru punea ol- H
lor Tale. * 3#M
Când vei edea judector

g|
ca un milostiv i vei arta gf
slava Ta cea înfricoat, firis- ||
toase, o, ce fric va fi atun- gj
cea, cuptorul arzând i toi ||
temându-se de nesuferit ju- M
decala Ta. '

|J

Cuvioasa maica Mrie, roag- te lui Dumnezeu
pentru noi.

Maica luminii celei neapuse, g#
pre tine luininându-te, te-a g$
deslegat de întunerecul pca- ||
telor; de unde primind tu da- 3#
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fi® rul Duhului, lumineaz Mrie

H pre cei ce te laud cu ere-

dînt.
#s s

,m Cuvioasa maie& Mrie, rosg-te lui Dumnezeu.

^ pentru loî.

*3

JOI Se*

*3

*3mmm
*3

*3
*3
*3
*3
*3
*3
*3
*3
*3

*3
*3
*3
&3
*3
*3
*3
*3
*3
*3
*s

*3m
k&
*3
*3
*3
*3
*3
#3
#3M
*3

Minune nou cu adevrat
vzând întru tine maic, dum-
nezeescul Zosima, s’a spi-

mântat; c înger în trup ve-

dea i cu totul de minune s’a

umplut, ludând pre Hristos

în veci.

Binecuvântam pre Tatl.,.

P rinte, cela ce eti fr în-

ceput, Fiule, cel împreun
fr de început, Mângâitorule,

cel bun, Duhule cel drept;

nsctorule al lui Dumnezeu
Cuvântului, Cuvinte al Tatlui

celui fr început, Duhule cel

viu i fctor, Treime, unime,

miluete-m.
i acuîE, a Nsctoarei.

C a din nite vopsele moho-
râte, s’a esut trupul lui Ema-
nuiî, înluntru în pântecele

tu, Preacurat, ceea ce eti

porfir înelegtoare. Pentru

aceasta, Nsctoare de Dum-
nezeu, cu adevtat pre tine

te cinstim.

Cântarea a 9-a, Irmos:

N aterea zmislirii celeifr
de smân este netâl-

„cuit, rodul maicii celei fr
„de brbat este nestricat; c
„naterea lui Dumnezeu în-

„noeste firile. Pentru aceasta m
„previne toate neamurile, ca g|
„pre o maic mireas a lui m
„Dumnezeu, cu dreapt ere- Jf
„dina te slvim". **

Milostivete-Te, mântueste- s*

m, Fiul lui David, milueste- |f
m, cel ce ai tmduit cu cu- *
vântul Tu pre cei îndrcii |
i glasul cel milostiv ca i

||
tâlharului grete-mi ; Amin i#

zic fie, cu Mine vei fi în rai, ^
când voîu veni întru slvirea m
Mea. H
T âlharul Te-a hulit, tâlharul gf

Dumnezeu Te-a cunoscut; c
gg

amândoi împreun pre cruce %%
erau spânzurai. Dar, o mult g*

îndurate! Ca i tâlharului ce-

lui credincios, carele Te-a cu-

noscut pre Tine Dumnezeu, 3#

deschide-mi i mie ua slavei |f
împriei Tale. M
F ptura s’a mâhnit, vazân- m

du-Te rstignit; munii i pie- ||
trele de fric s’au despicat i g#
pmântul s’a cutremurat i ia- pf
dul s’a golit; i s’a întunecat *
lumina zilei, vazându-Te pre

Tine, Iisuse, cu trupul pre cruce

pironit M
R oduri vrednice de pocin H
s nu ceri de la mine; cat-
ria mea întru mine a lipsit

Druete-mi inim pururea u-

milita i srcie duhovniceas- M
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c; ca s-i aduc acestea ca
o jertf primit, unule Mân-
tuitorule,

Judectorul meu i cunos-
ctorule, Cela ce vei "s vii ia-

ri cu îngeriis judeci lumea
toat, atuncea vzându-m cu
ochiul Tu cel blând, s Te mi-
lostiveti i s m milueti,
Iisuse, pre mine carele âm
greit mai mult de cât toat
firea omeneasc.
Cuvioas muic Mrie, roag-le lui Dumnezeu

pentru noi.

Toate cetele îngereti i a-

dunriîe omeneti le-ai spi-
mântat cu viaa ta cea minu-
nat, ca cei fr de trup vie-

uind i firea covârind; pen-
tru care, ca i cum ai fostfr
materie, te-ai suit cu picioa-

rele pre ap, Mrie, i Iorda-

nul ai trecut.

Cuvioas maic Mrie, roag -te lui Dumnezeu
pentru noi.

Fa milostiv pre Ziditorul

pentru noi, cei ce te ludm
pre tine, cuvioas Maic, s
ne izbveasc de ruti î de
necazurile care împrejur ne
cuprind. Ca mântuindu-ne, s
slvim neîncetat pre Domnul,
Ceî ce te-a slvit pe tine.

r̂ 1

Cuvioase printe Andreie, roag-tc lui Dum-
nezeu pentru noi.

Andreie cinstite i printe
de trei ori fericite, pstorul
Critului, nu înceta rugându-te

pentru cei ce te laud, ca s H
ne izbvim de toat mânia, M
necazul i stricciunea, i de p
greeli necuvioase noi, cei ce H
cinstim pururea pomenirea ta

|g
cu credin. SS

Slav.

Pre Tatl s-L slvim, pre
Fiul s-L prea înlm, dumne-
zeescului Duh cu credin s
ne închinm, Treimii celei ne-
desprite, unimii dupre fiin,
ca unei lumini i luminilor,

vieii i vieilor, fctoarei de
viea, i lumintoarei margi-
nilor.

f acum, a Nsctoarei.

Cetatea ta pzete-o, Prea-
curat Nsctoare"de Dumne-
zeu; c întru tine aceasta cu
credin împrind, întru tine

se i întrete i prin tine bi-

ruind înfrânge toat supra-
rea i robete pre vrjmai
i îndrepteaz pre supuii eh

Apoi cântm Irmosul în amândou stranele

:

N adierea zmislirii...

i cealalt urunre a Paveceruiei i Otpu&tul.

Vineri întâia sptmân.

LA UTRENIE

Troieinicele. Dup întâia Stîhologie, zicem
^c.iclaele Crucii, din Ocloîb, i u Nsctoarei
de Dumnezeu. Dup a doua Stihologie, e-

dea lua iui Joii, glasul al 3-lea.

Podoble . 1 osîî cel cu bun chip... M
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este

ela ce cu patimile Tale ai

dat tuturor neptimlre,... * m

omorînd patimile trupului meu
cu dumnezeeasca cruce, în-

vrednicete-m a vedea i cin-

stit învierea Ta, Doatune.

Slav, lot aceasta.

i acum, a Cmcii-Ntoctoarei

Cu cinstit crucea Fiului tu
fiind pzii, stpân curata,

Nsctoare de Dumnezeu,toat
nvala vrjmaului, toi prea

lesne o întoarcem înapoi. Pen-

tru aceasta, dupre datorie pre

tine pururea te fericim, capre

maica lui Dumnezeu i singu-

r ndejdea sufletelor noastre.

Dup a treia Stihologie, Sedelna lui chir

Teodor, glasul al 2-lea.

Fodobie: Ceea ce eti Izvorul milei..

Cela ce eti fântâna cur-
tiei, cu postul pzete-ne pre

noi, milostive; caut spre noi,

cari cdem înaintea Ta. la a-

minte ia ridicarea mâinilor

noastre, Cel ce i-aî întins pal-

mele pre lemn, rstignindu-Te

pentru toi pmântenii, însui

cela ce eti Domnul celor fr
de trup.

Slav, tot aceasta.

i acum, a Crucii-Nsctoarei

Fecioara i maica Ta, Hri-

stoase, vzându-Te mortîntins

pre lemn, plângând cu amar
a zis: Fiul meu, ce tain în-

fricoat este aceasta! Cela

ce drueti tuturor vîea ve-

- £*

de bun voie ^nic, cum mori _
pre cruce, cu moarte de ocar?

Psalmul aO.

Canonul Mineiuluf, cu Irmosul m1 6
r
l Tri-

câotarea dup regul.

i cetete a ?> a Cântare din Psaltire,

dup obleeiu.

3f*

m
s#

TR[CÂNTAREA

Cântarea a 5-fi, glasul al 2-lea, irmos.

Lumina celor ce zreau lutru...

V zând pcatul ce este întru

mine îneltorul se silete 5»

si ajut pcatului; c se bucur ^
cu adevrat de pierirea mea. g&

Ci Tu îmi d îndreptare, ro- **

gu-m, Mântuitorule, spre ru- g*

inarea lui.

SA
Cela ce ai biruit stpâniile **

întunerecului cu crucea Ta, **

scoate-m din rutatea lor pre s*

mine, cel czut întru adâncul jg

pcatului i în groapa faptelor
gj

celor necuvioase; pre mine, g#

cel ce ndjduesc spre mila **

Ta, ca s m mântuesc. 5»

Cela ce Te-ai omorît, fiind

întins pre cruce, înviaz sufle- g*

tul meu cel omorît cu pcatul, g#

im învrednicete, Hristoase, gf
s ajung cu pace la cinstit gf

învierea Ta, pre mine cel ce ^
fac cu osârdie îndreptârileTale. g*

A Nsctoarei de Dumnezeu,

Ceea ce eti luminarea ne- g*

putinei mele, mântuirea întu- g*

necatul ui meu suflet, Preacu-
jjj

rat, mântuete-m Fecioar,
UUl blVM Vl > a vwj— f j.

- / ^
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*3 mântuete-m pre mine cel

H pierdut, i cu haina nestric-
*8 ciunii îmbrac-m pre mine,

fjf
ceî stricat cu greeli cumplite.

£s
^ Alt Irmos, glasul acelai.

Noaptea trecând,,.
ÎS
*8 Tu în locul cpânii ai pri-

H mit a Te rstigni 'cu trupul,
*8 unule fr de moarte, fcând
H nemuritor neamul omenesc,

H i din nou înfrumusefându-1,

li Doamne*

H Ocara ptimirii Tale lumea

Jg
vazându-o, toat s

?

a schimbat,

H Doamne, tânguindu-se pentru
uciderea Ta cea de îa Iudei.
Ci ai rbdat ca sa mântueti

B neamul nostru.

m
Slav, a Treîineî,

Tu eti, o Treime prea sfân-

jjj
ti creia îi slujim noi; Tu

îi eti i scparea i întrirea

H noastr. Deci trimite iertare

Jg
greelilor, celor ce Te laud

H pre Tine întru o fire.

m
Si acum, u Nsctoarei,

jk
Fecioar, ceea ce eti în

UI multe chipuri numit, bucura-
te Nsctoare de Dumnezeu,
sicriule i nstrap i mas*
sfenice purttor de* lumin,
rugule cel cu chipul de foc,
muntele lui Dumnezeu cel

umbrit

84

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Lepdându-ne. de lume i

de cele dîn lume i împreun
cu Hristos, ca i cum ne-am
rstigni acum, s rbdrii
ocar, batjocori i altele; ca
împreun cu dânsul s ne
proslvim.

Irmosul :

N oaptea trecând, s’a apro-
piat ziua l lumina lumii s’a a-

„rtat Pentru aceastaTe laud
„cetele îngereti i toate Te
„slvesc pre Tine, Hristoase
„Dumnezeule**.

C4ntarea a 8-a, Irmos ;

* n cuptorul cel de Ioc...

C ela ce Te-ai smerit i Te-aî
înlat pe cruce ’ pentru

milostivirea, înlând pre cel

ce a czut oarecând prin mân-
care din lemn; pre Tine, unule
prea bunule, cel ce însui eti
prea slvit, Te ludm în veci.

C u dormitarea nepurtrii de
grij, am suferit somnul cel

greu al pcatului
;
ci Tu, carele

ai adormit pe cruce pentru
mine, Hristoase al meu, ridi-

c-m pre mine cel czut, ca
s nu mâ cuprind noaptea
morii.

Orbindu-ma cu desftrile,
îmi port sufletul întunecat i,
vzându-m, râde de mine
vrjmaul, nscocîtorul ru-
tii. Pentru aceasta himînea-
z-m i m izbvete de ru-
tatea lui, Hristoase în veci.

*
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A Nsctoarei de Dumnezeu.

Cu lene vieaa cheltuîndu-

r . mi, mi-am îngreuiat sufletul

P cu dormitarea pcatului; ci

|| alerg la neadormit rugciu-

ni nea ta, nu m lsa, Fecioar
M Preacurat, s adorm spre

S moarte.

Alt Irmos. Pro cel ce a închipuit...

Cu spini încununându-Te, i
cu hain de porfîr îmbrcân-
du-Te, Te-ai artat mai frumos,
Hristoase, cu chipul de cât

toi fiii omeneti, cu slav
îi strlucind.
*£

f§ Fiere i oet bând, dou iz-

H voare ai izvorît, al vieii i al

p n estricciunii, din dumne-

p zeeasca coasta Ta celor ce Te
P laud cu credin i Te slvesc
M întru toi vecii.

Binecuvântm. pro Tatl...

P Treime, dumnezeire una,

|| fire nedesprit i desprit
p în fee, stpânîe nepieritoare,

fit Printe, Fiule i Duhule, pre

m TineTeludm întru toi vecii.

I acum, a Nsctoarei.

Nsctoare de Dumnezeu

H curat,uaceacereasc, poarta
*£ cea de mântuire, primete ru-

P gciuiiea tuturor cretinilor,

Jg celor ce te fericesc pre tine

p intru toi vecii.

Slav ie, Dumnezeul nostru. slav ie.

C ruce, ceea ce eti sceptrul

lui Hristos, cornul Bisericii,

biruina împrailor, pazitoa-

rea cretinilor; tu eti lumi-

narea mea, tu i lauda mea
întru toi vecii.

Irmosul: S ludm, bine s cuvântm...

Pre Cel ce a închipuit mai
„înainte în rug lui Moisi mi-

siunea Fecioarei, în muntele

„Sinai oarecând, ludati-L, bi-

„ne-L-cuvântai, i-L prea în-

clai întru toti vecii

Cântarea a D-a, Irmos:

Pre luceafrul ecl înaintea...

S ufletul ce! stricat cu ne-

cuvioase gânduri, curate-

te-1 cu stropirea sângelui Tu,
âumnezeescule Cuvinte, i m
f prta slavei Tale, Hristoa-

se, cela ce pentru mine ai

rbdat neslvit rstignire»

C u totul m’am împilat Hris-

toase prin greutatea necuvi-

oaselor fapte. i Intrisându-

m, strig ctre Tine, iubîtorule

de oameni: Vindeca cu cins-

tit sângele Tu ranele sufletu-

lui meu cele nevindecate, ca

s laud dumnezeirea Ta.

Având rutatea ca mâncare
i lenevite a butur, eu cel

ce rmân neîndreptat în toate,

în deert m bucur de opri-

rea mâncrilor; c n’a zis

Domnul s fie postul de acest

fel
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A Nsctoarei de Dumnezeu.

Pre tine, ceea ce eti pier-

ztoarea osândirii celei cum-
plite de demult i mijlocitoarea

apropierii neamului nostru c-
tre Dumnezeu i punte ctre
Fctorul,Nsctoare de Dum-
nezeu te slvim.

Alt Irmos: Pre imîca, Fecioara.,,

P re lemn rstignindu -te Tu,
fptura s'a cltit, c Dumne-
zeu fiind, ai ptimit trupete,
pentru milostivirea îndurri-
lor, ca s ne mântueti pre
noi.

P uterea crucii Tale, Doamne
este mare; c închipuindu-o
întru noi, îndat i gonim pu-
terea dracilor.

Slav, a Treimei.

U ninie în trei ipostasuri,

Treime prea singurit, dom-
neasc stpânie, fire întocmai
slvit, Printe, Fiule i dam-
nezeeseu le Duhule, mântue-
te-ne pre noi pre toi.

Si acuoti a Nsctoarei.

B ucur-te, curitoarea lu-

mii, Nsctoare de Dumnezeu,
Ia carea nzuind toi pcto-
ii, aflm pururea împcare
cu Dumnezeu.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

C u dumnezeeasc puterea
crucii Tale, Doamne, întrete-
m, cas-i aduc ie vremea

postuluifr prihan î curat. g*

Irmosul : m
P re maica Fecioar, cea cu- g*

„rat i fr prihan, cu cân-
||

„tari de laude toi credincîo- m
„ii, ca pre o Nsctoare de
„Dumnezeu, cu evlavie o sl- 84

* H^ - a IHS
„vim . 3#

Svetelna glasului, de trei ori. H
LA STIHOAVN Sf

Stiliira zilei, de dou ori, glasul al Sdea. gff
singur glasul. 34

V estirea postului s o pri- I?
mim cu bucurie, c de l-ar fi H
pzit strmoul, n'am fi sufe- 84

rit cderea cea din Eden. C
frumos era la vedere i bun Ia 84

mâncare rodul, carele m ?

a o- U
morii. S nu ne amgim cu

|g
vederea, nici s se îndulceas §4
gâtlejul nostru cu bucate scum-

||
pe, care dup mâncare sunt 3#fr de cinste. S fugim de
neînfrânare, i dup saturare

s nu ne supunem patimilor.

S ne însemnm cu sângele
Celui ce s

J

a adus pentru noi

de bun voie la moarte, i nu
se va atinge denoî pierzto-
rul. i vom mânca pastele lui

Hrîstos cele prea sfinite, spre
mântuirea sufletelor noastre.

Martiri ca.

C e v vom numi pre voi

sfinilor? Heruvimi? C întru

voi s’a odihnit Hristos, Sera-
fimi? C neîncetat L-ai slvit M
pre EL Îngeri? C de trup

imm

3*
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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S v’ai lepdat Sau puteri? C
minuni lucrai. Multe sunt nu-

lii mirile voastre i înc mal mari

H darurile. Rugai-v s se mân-
m tueasc sufletele noastre.m

Slav. i acum ; a Cru cii-N âsC toarei -

Podohia: O prea slvit minune.,.

VINERI §g©

m
**m
m Dac Te-a vzut rstignit în

locul cpânei. Mântuitorule,

H fptura toat s
?a schimbat i

s’a. mâhnit cltindu-se, nepu-

H tând suferi. Iar Preacurata

*g Fecioar i maica Ta, îâtigu-

îndu-se
3
a strigat ctre Tine

:

j[* Vai mie, o Fiul ireu! Prea
UI dulce Mântuitorul meu! Ce

este aceast nou, prea sl-
vit i strein vedere?

ft£
fîinc este a ne mrturisi Domnului...mmmm

**mm
**
w?
w*mm
m
**

m

**mmm

i cealalt rân luiai, Ceasul i-iu, îarCatisra-
Tot aa l în celelalte Vineri nic sfântului

post.

t^jtp

-Sg* m

Intru aceast Vineri.

LA AL ASELEA CEAS

Pcopaml Proorociei, glasul al 8-Ieu

îeaa noastr cea mult p-
ctoas î nravul cel ne-

M pocit, întâmpin-le Doamne
U| cu îndurrile Tale. C afar
M de Tine pre altui nu tim s
S! stpâneasc vieaa i moartea;

H mântuete-ne ca un iubitor

de oameni.
Slav, i acum; tot aceasta.

Prochimen, glasul al 7-lea, Psalm, 17.

[ubi-te-voiu Doamne vârtutea mea, Domnul
este întrirea mea.,.

Stih
:
D umuezeul meu, ajutorul meu...

Din Proorocia Isaiei ce lire

Cap. iî, Vers 1.

at stSpânul, Domnul Savant, va lepda
din Iude ia i din Ierusalim pre cel tare

i pre cea tare, î puterea apei, pre uria-
ul i pre cel puternic i pre omul osta .i

pre judector i pre prooroc i pre vrjitor
i pre btrân i pre cpetenie preste cinci-

zeci i pre sfetnicul cel minunat i pre mai
marele meter de lemn cel înelept i pre
asculttorul dc întrebri ccl tiutor. i voiu
pune lor domni tineri, i cei batjocoritori îi

vor stpâni pre ei i va nvli popor, om
asupra omului l om asupra vecinului su,
i se va scula cu sfad pruncul asupra celui
btrân i cel necinstit asupra celui de cinste.C se va apuca omul de fratele su sau de
casnicul tatlui su, zicând: hain ai, fii c-
petenie nou, i bucatele mele s fie sub
tine, î rspunzând acela îa ziua aceia va
zice : nu voiu ii tic cpetenie, c in casa mea
nu este pâine, nici hain, nu voiu fi cpete-
nie poporului acestuia. Casa pustiit Ierusa-
limul, i Iudeia a czut, i limbile lor sunt
cu frdelege, neascultând de Domnul, pen-
truc acum s’a smerit mrirea lor. i ruinea
fetii lor a sttut împotriva lor, i pcatul su
ca al Sodomci l-a vestit i l-a artat. Vai su-
fletului lor! C au sftuit sfat ru ei asupra
sa, zicând : s legm pre cel drept,c nu ne
est ? nou de nici o treab

; drept aceea, ro-
duriie mâinilor sale vor mânca. Vai celui f-
rdelege! Câ rele îl vor veni dup lucrul
mâinilor luî. Poporir meu ! Crmuitorii votriv jefuesc pre voi, i cei ce v silesc v st-
pânesc pre voi. Poporul meu ! Cei ce vâ fe-

ricesc v îneal pre voi, i crarea picioa-
relor voastre o stric. Ci acum va sta Dom-
nul la judecat î va pune la judecat pre
ponorul su. Însui Domnul Ia judecata va
veni, cu btrânii poporului i cu domnii lui.

Prochimen, glasul ai 6-! ca, Psalm 18.

Doamne, ajutorul meu l Mântuitorul meu..

Stih:

C erurilo spun slava lui Dumnezeu..,

In tiin s fie

:

C slujba sfântului din Mineiu, oare se va
întâmpla Sâmbt i Duminic, se cânt la

Pavecernl sau când va socoU cel mai mare.
De se va întâmpla în aceast Sâmbt A-

flarea capului sfântului Ican, s se caute Ti-

picul dela sfâritul crii, Ia litera CN)-



*^a întâia sftAmAk& din post 205

m«
#g

#*mm
*s

«s

«S
*3
*3
*£

*£

*3
«î

enii credincioilor s lu-

crm la lumin lucrurile

lui Dumnezeu; s umblm cu
chip smerit ca ziua. Toat
scrisoarea nedreapt a celui

de aproape s o lepdm de
la noi, nepuindu-i împiedecare
spre sminteal. S lsm des-
ftarea trupeasc, s cretem
darurile sufletului, s dm ce*

lor lipsii pâine i s ne a-

propiem ctre Hristos cu po-
cin, strigând : Dumnezeul
nostru miluete-ne pre noi.

Apoi cântam i patru martirice, ale glasului

ce se întâmpla la Octoih.

i îndat patru idiomele ale sfântului Teo-
dor, glasul al 2-lea.

V enîî toi iubitorii de mu-
cenici s ne veselim duhov-
niceste t s serbm. C as-

tzi, ne pune înainte masa de
tain mucenicul Teodor, ve-

selindu-ne pre noi iubitorii de
prznuire, i s strigm ctre
dânsul: Bucur-te, purttorule
de chinuri cel nebiruit, cela

ce ai surpat pe pmânt îngro-
zirile tiranilor. Bucur-te, cela

ce i -ai dat trupul tu cel de
rân muncilor, pentru Hris-

4»^4* 4*^ 4?^^# 4M*

VINERI SEARA

Dup PsaLmul începtor, obinuita Stihologîe

La D oamne strigat am... punem S;iMri K! i

cântm Stjhira zilei, de dou ori

Glasul al 5-lea, singur glasul.

tos Dumnezeu. Bucur-te, ceia

ce te-ai artat în multe feluri

de primejdii osta iscusit al

otii celei cereti. Pentru a-

ceasta te rugm pre tine, lau-

da mucenicilor: Roag-te pen-
tru sufletele noastre.

Darul cel de Dumnezeu d-
ruit al minunilor tale, muce-
nice Teodore, îl întinzi tutu-

ror celor ce alearg ctre tine

cu credin. Pentru care te

ludm pre tine zicând: Pre
cei robii îl mântueti, pre
bolnavi tmdueti, pre cei s-
raci îmbogeti i mântueti
pre cei ce înoat cu corbiile.
Alergarea spre cele zadarnice
a robilor o opreti, i ari,
ptimitorule, pagubele celor

ce li s'a furat. Pre ostai îi

învei sa se fereasc de r-
pire. Pruncilor drueti cu mi-
lostivire cererile. Fierbinte a-

juttor te afli celor ce svâr-
esc sfinit pomenirea ta.

Pentru care, prea sfinite p-
timîtorule, i nou celor ce

ludm mucenia ta cere-ne de
îa Hristos mare mil.

Dar al luî Dumnezeu prea
mare te-ai artat, mucenice
Teodore; c i dup sfârit,

ca un viu, dai cererile celor

ce alearg Ia tine; pentru c
i fiul femeei, rpindu-se odi-

nioar rob în oaste pgâneas-
c, venind înaintea ta vduva

M

m

mm
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m
m
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m
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i udând cu lacrimi biserica

ta, tu ca un milostiv pre cal

alb înciecând ai pus pre fiu]

ei înaintea ei, nevzut. i dup
aceasta, i cu aceasta, n’ai în-

cetat lucrând minuni. Ci roa-

g pre Hristos Dumnezeu s
mântueasc sufletele noastre.

Pre tine, cel numit cu nu-

mele dumnezeetiior daruri,

te cinstesc de trei orî, feri-

cite Teodore. C artându-te
lumintor neapus al luminii

celei dumnezeeti, ai strlu-

cit cu chinurile tale în toat
lumea; i artându-te de cât

focul mai puternic, vpaia ai

stins i capul vicleanului ba-

laur l-ai sfrâmat. Pentru a-

ceasta spre chinurile taîeHris-

tos uitându-se, a încununat

dumnezeescui tu cap. Mare
mucenice bîruitorule, ca cel

ce ai îndrzneal ctre Dum-
nezeu, cu deadinsul roag-te
pentru sufletele noastre.

* lav, glasul al G-lea.

L ucrând vrjmaul cu tira-

nul cel ca i dânsul viclean,ca

printr’un organ, prin rea iz-

vodire se ispitia s spurce cu

bucate, din jertfele cele necu-

rate, pe prea cretinul popor,

;
cel ce se curia cu postul,

i Ci tu ai stricat meteugirea lui

|
cu chibzuial mai îneleapt

i i tn vis artându-te arhie-

reului celui de atuncea, î-ai

descoperit adâncul gândului, 33

artând u-i meteugirea cea fS

necuvioasa a vicleanului. Pen-
||

tru aceasta aducându-i ie §*

mulumire, te numim mântui-
||

tor i facem în toi aniipo- 33

menirea minunii ce s'a fcut. H
i înc ne rugm s ne p- |3
zim nevtmai de meteu-
girtle vicleanului, cu rugciu-
nile tale cele ctre Dumnezeu,
mucenice Teodore.

i acum ; a Nsctoarei, a glasului ce so va
întâmpla de rând.

Eire, fr Evanghelie.

Lumin lin...

Prochimen, glasul al 6-ka, Psalm 13 :

A uz-te Domnul în ziua necazului.,.

Stih: S cuteaseâ-te numele Dumnezeului lui

lacov.

Dela Facere cetire.

Cap. 2, VtTfi. £0.

mm
3#m
33
33
33m
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

i a pus Aclam nume tuturor dobitoace-

lor tuturor pasrilor cerului i tutu-

ror fiarelor pmântului; iar lui Adam
nu s'a aflat ajutor asemenea lui. l a pus

Dumnezeu somn în Adam i a adormit; i a

tuat o coast dintru ale iui i a plinit cu

eurne locul ei. i a îcut Dumnezeu coasta,

care o a luat din Adam, femeie, i o a adus gji

pre ea la Adam. $1 a zis Adam - iat acum
os diu oasele mele i trup din trupul meu, —
aceasta se va cliema îemee, pentru c diu

brbatul su s’a luat Pentru aceea va lsa
omul pre tatl su i pre muma sa i se va x*
lipi de femeia sa i vor fi amândoi un trup.

i erau amândoi goi i Adam i femeia lui, ^
i nu se ruinau. Iar arpele orama : înelept kgi

decât toate fiarele cele de pro pmânt, care -

le-a fcut Domnul Dumnezeu. l a zis ar-
pele ctre femeie : ce este, c a zis Dumue-
zeu s nu mâneai din tot pomul Ralului î i
a zis femeia ctre arpe : din tot pomul care ^
este în fiaiu mâncm,> iar din rodul pomu- ^
lui, care este in mijlocul Raiului a zis Dum- ^
nezeu: s nu mâncai dintr'ânsul, nici s v
atingei de dânsul, ca s nu murii. l a zis

arpele ctre femeie : nu vei muri cu moarte. 32
C tie Dumnezeu, c ori în ce zi vei mânca 5^
dintr'ânsul, se vor deschide ochii votri i

gj|

33
33
33

33
33
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vei îl ca nite dumnezei, cunoscând binele

l rul. i a vizat femeia c ban este pomul

*H£ la mâncare i plcut ochilor la vedere, i
$*$£ cum c frumos este a cunoate ;

i luând din

rodul Iui a mâncat i a dat i brbatului su
^ i a mâncat cu dânsa. l li s'au deschis ochii

^ amâadorura i au cunoscut c erau goi, SI au
cusut frunze de smoch n i i-au fcut aco-

perâmânt împrejurul trupului. i au auzit gla-

sul Domnului Dumnezeu umblând prin Eaiu
dup amiazâzi, i s’au ascuns Adam i femeia
lui de ctre îaa Domnului Dumnezeu intre

pomii Haiului, i a strigat Domnul Dumne-
zeu pre Adam i a zis lui : Ad&me, unde
eti ? Iar el a zis

;
glasul tu am auzit um-

blând prin Itaiu i m’am temut, c gol sunt

#8 i m’am ascuns. i i-a zis Dumnezeu: cine

n i-a spus ie c eti gol ? fr numai eh ai

mâncat din pomul, din carele i-am poruncit

numai dintru acesta s nu mnânci* i a zis

Adam; femeia care mi-ai dat s ÎIg cu mine
aceea mi-a dat din pom i am mâncat* i a
zis Domnul Dumnezeu femeei : de ce ai f-
cut aceasta? i a zis femeia: arpele m’âa-

n mgit i am mâncat. i a zis Domnul Dum-
nesseu arpelui: pentruc ai îicut aceasta,

blestemat s iii tu diu toate dobitoacele iM din toate fiarele pmântului; pre pieptul tu
i pre pântece te vei târî i pmânt vei mânca

n In toate zilele vietfitalo. Vrjmie voiu pune
între tine i între femeie i mire smâna ia

M i între smâna ei
;
acela va pzi capul tu

B
i tu vei pzi clcâiul el. Femeei a zis: în-

mulind voi înmuli necazurile tale i suspi-

nul tu, în dureri vei nate fii i spre brba-
i# tul tu va fi întoarcerea ta

;
i el te va stâ-

jl| pâni, Iar lui Adam a zîs

:

pentrucu ai ascnl-
tat glasul femeei tale i ai mâncat din pomul

^ din care î-am poruncit ie,, numai dintru a-

M cela s nu mnânci, î ai mâncat dintr’iusul,

m blestemat s fie pmântul intru lucrurile tale

;

întru necazuri vei mânca dîntr
1

insul in toate

$£ zilele vieii tale. Spini l pâlmidâ va rsri
i veî mânca iarba pmântului. Intru su-

M doarea toii tale veî mânca pâinea ta, pân
M când te vei întoarce în pmânt din care eti

luat ; c pmânt eti i în pmânt te vei in-

toarce. i a pus Adam numele femeei sale

^ Eva, adie Viea, pentrucâ ea este mum
tuturor celor vii.

I*l Prochimen, glasul al 6-lea, Psalm. EG

:

]tf * nal-Te Doamne întru puterea Ta
;
cântn-

n vom i vom luda puterile Tale*

! sHh :

m D oamne intru puterea Ta se va veseli im-
it^ paratul.mM De Ia Pilde cetire.

Cap, s, Vers. 19.

iutnnezeu cu înelepciune a întemeiat
: pmântul, i a gtit cerurile cu price- jfg
perea. Intru cunotina lui adâncurile sg

s au deschis i norii au izvorît ap. Fiule 1 SgS nu treci, ci pzete sfatul meu i gândul, |P|
Ca sâ fie viu sufletul tu, i s fie har im- gg
prejurul tu, l va fl vindecare trupului tu,

||gl purtare de grije de oasele tale. Cas um- gg
bie in pace, având ndejde in toate cile gg
tale, i ca sâ nu se poticneasc piciorul tu, g3C de vei edea, fr de fric vei ii, i de yg
vei dormi, dulce vei dormi. i nu te vei teme Sg
de frica ce va veni asupra- i, nici de nav- gg
lirile necredincioilor cele împresurtoare* 3j|
Câ Domnul va fi întru toate cile tale, i va |îg
întri piciorul tu, ca s nu te clteti. Nu Sg
te lepda a face bine celui lipsit, când poate
a ajuta mâna. ta. Nu zice: du-£e i s te în- Sj?
torcl i mâine îi voi da, putând tu face bine, SS
c nu fii ce va aduce ziua ce vine. Nume- f|E
teugi rele asupra prietenului tu, carele vine Sg
de aiurea i ndjduete spre tine. Nu Iii lu- g
bl lor de vrajb împotriva omului iu zadar, QS
ca s nu i fac ie ceva ru. Nu-i agonisi Sg
ocrile oamenilor ri, nici urma cilor lor. SgC necurat este înaintea Domnului tot clca- Sg
Pirul de lege, i cu cei drepi nu se împreun. Ss
Blestemul Domnului îu casele celor nccre- Sg
diucioi, iar curile drepilor bine se cuvin- Sg
teazâ. Domnul mândrilor ie st împotriv, iar gg
celor smerii le d dar.

pg
Dup aceasta S#

S se îudrepteze rugciunea mea... vg
i cealalt râuduialâ a Liturghiei celei mai gj

înainte sfinite.

Iar dup rugciunea Amvonului cântm aeesi

canon de rugciune, al sfântului Teodor.

Aducându-se fi coliva, începem eu :

D oumne, auzi rugciunea mea..,

Apoi

D umnezeu este Domnul*
l îndat Troparul, glasul al 2-lea.

M ari sunt isprvile credin-

ei, în izvorul vpii, ca întru

o ap de odihn, sfântul mu-
cenic Teodor s’a bucurat; cci
cu foc tot arzându-se ca nite
pâine dulce Treimii s'a adus.

agr
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Pentru rugciunile lui, Hris-

toase Dumnezeule, miluete-
ne pre noL

Slav, tot aceasta.

Si acum, a Nsctoarei.

T oate tainele tale sunt mai
pre sus de cuget, toate sunt

prea slvite, Nsctoare de
Dumnezeu. Cu curia fiind

pecetluit i cu fecioria pzit,
maica te-ai cunoscut nemincî-

hoas, nscând pre Dumnezeu
cei adevrat Pre carele, roa-

g-1 s mântuiasc sufletele

noastre.

i Îndat Psalmul 50;

M iluele-m, Dumnezeule-..

Apoi acest CANON, compunere a luî loan
Damascnin, al crui Acrostih, la bre ci, este

acesta :

I
J
re tine te laud cel numit Darul lui Dumnezeu

.

Cântarea l-a, glasul al 8-lea. Irmos:

A pa trecându-o capre uscat...

P re tine, Teodore, tiindu-
te iubitor de Dumnezeu i

fiind legat cu dragostea ta

cea nedeprtat, sufletul i
trupul meu i cuvintele laude-

lor, ie închin.

S e scria porunca cea urît
lui Dumnezeu, a aduce jertfe

idolilor, iar nu lui Dumnezeu
celui viu. Ci tu ai venit, nu ca

s jertfeti lor, purttorule de
biruin, ci ca s te aduci

jertf lui Dumnezeu.

Slav.

F jind ptruns cu dumneze-

iasca dragoste a lui Dumne-
zeu celui prea înalt, muceni-
ce Teodore, te-ai fcut osta
Fiului, celui unuia nscut i
darurile nu le-ai greit.

i acum, a Nsctoarei

C etele îngereti i omeneti,
maic ce nu tii de mire, te

laud neîncetat; pentru c aî

inut în braele tale pre Zidi-

torul lor, ca pre un prunc.

Cântarea a 3-a. Irmos

:

T u eti întrirea...

C ântare din buzele mele i
din sufletul meu rugciune

cu durere aduc ie, miiostive

-

te-te spre mine purttorule
de chinuri, Teodore.

T rupul i-ai supus minii ce-

lei singure stpânitoare, mare
mucenice, i cu amândou slu-

jeti Ziditorului.

Siav.

S ttut-ai la judecata cea ti-

rneasc, vestind Dumnezeu
pre Hristos împratul; i te-ai

lepdat a jertfi celor spurcai,

Teodore.

l acum, a Nsctoarei.
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P re tine toi cretinii te-am
câtigat scpare i zid puru-

rea; pre tine te slvim fr
tcere, ceeace nu tii de mire. j|f

Cântarea a 4-a, Irmos

:

A uzit-am, Doamne,..
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îi T\ *n ta^uele cele dumneze-
iiU eti gustând cu cunotin-

|jj
a, mucenice Teodore, fr

m sfial ai propoveduit naterea
î| lui Dumnezeu si o ai martu-

îi
risit ‘

îi c ei ce slujiau patimilor, so-

§ cotiau dumnezeirea pim î-

*8 toare, pre cari, cu duhul In-

ii minând u-te, î-ai mustrat, p-
li

timitorule Teodore.

jj|

Slava.

im

Wf
Rugmu-ne, fericite Teodo-

*3 re, s ne fii cu rugciunea ta

f!|
ajuttor nou, celor ce te lu-

m dm. Scap-ne din tot felul

II de primejdii i de patimi.

i acum, a Nsctoarei.

H q eeace, fiind brazd nearat,
*8 ai odrslit spicul cel de viea
H fctor, care druete lumii

|J
viea, Nsctoare de Dumne-

H zeu, mântuete pre cei ce te

jj|
laud pre tine.

|
|a Cântarea a 5-a, Irmos

;

M ânecând ctre Tine...

I
ubii pre Domnul, cel ce v
iubete! Strigat-ai, viteazu-

le Teodore, ctre mucenicii
cei ce au ptimit împreun
cu tine.

A prinzândti-i mima cu
râvn, purttoruîe de biruin,
ai ars pre dumnezeoaia cea
cu numire mincinoas, împre-
un cu capîtea ei.

Slav, a Tretmel.

C u puterea ta cea nebiruit
purttoruîe de chinuri, Teo-
dore, pierde îndrsneala bar-
barilor i patimile mele.

t acum, a Nsctoarei

F ecioar, dup natere, te

ludm pre tine, Nsctoare
de Dumnezeu, c tu al nscut
lumii pre Dumnezeu-Cuvâniul
cu trup.

Cântarea a tî-a Irmos ;

C urete-m pre mine...

C
a o slab, ca o neputin-
cioas ce era întrâtarea

mincinoilor dumnezei, spre
izbândirea sa cerea ajutor dela
oameni

; de vreme ce se biruia

de împotrivirea nemîncinoî-
lor mucenici, cari propove

-

duiau adevrul.

(de dou ori)

Slav, a Trelmei.

I ntârîndu-te cu puterea lui

Dumnezeu, lauda mucenicilor
Teodore, muncile cele dela
pgâni ca nite sgetturi de
prunci, fericite, le-aî socotit,

trinicia celor viitoare mai
înainte vzându-o.

i acum. a Nsctoarei

F s ne mântuim de gre-

eli cu rugciunile tale, curat
Nsctoare de Dumnezeu, i
s aflm Preacurat dtmine-
zeeasc strlucirea Fiului lui
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Dumnezeu, celui ce s’a întru-

pat din tine negrit.

C O N D A C

glasul al fMea.

Credina lui Hristos, ca o
pavz înluntru în inima ta

primind, puterile cele proto-
nice le-ai clcat, mult ptimi-

torule
;
i cu cunun cereasc

te-ai încununat în veci, Teo-
dore, ca un nebiruit

Cântarea a 7-a, Irmos:

iiin. ludcca venind tinerii,

Rnîtu-te-ai la trup, pentru
Cuvântul cel ce s’a rnit

dupre trup pentru noi, i aces-
tuia cu mulumit veselindu-te,

aî strigat, mucenice Teodore:
Dumnezeul prinilor notri,
bine eti cuvântat

precum s’a pus în mormânt
i de bun voie s’a pecetluit

Mântuitorul tuturor, aa te-ai

slluit în temni pecetluit,
purttorul© de biruin, Teo-
dore, strigând: Dumnezeul p-
rinilor notri, bine etî cu-
vântat.

Oinorît fiind i de patimile

trupeti de bun voie scutu-

rându-te, nu cu mâncarea, pur-
ttorule de chinuri, ci cu dra-
gostea cea dumnezeeasc hr-
nindu-te, ai cântat:Dumnezeul
prinilor notri, bine eti cu-

vântat.

Slavii, a Treime'.

in temni, ca în cuptorul

tinerilor oarecând, unul din

nestrîcataTreime artându-se,
i-a dat îndrsneal ie, pur-

ttorul© de chinuri, celui ce

cântai: Dumnezeul prinilor
notri, bine eti cuvântat.

ati u ni, a Nsctoarei.

Când aî vrut s rândueti
mântuirea noastr, Mântuito-
rule, te-ai slluit în pânte-

cele Fecioarei, pre care o ai

artat folositoare lumii; Dum-
nezeul prinilor notri, bine

eti cuvântat.

Cântarea a K-a, Irmos

:

jje apte ori cuptorul,.,

O rbit fiind la minte, mai g*
marele nelegiuitorilor te

îngrozia pre tine pgânete, |S

cinstitorule de Dumnezeu
;
M

pentru ce în deert i-ai pus
jpf

ndejdile nebune, spre omul g*
carele cu sila a murit? Iar tu p
ai strigat: Tineri blnecuvân-

||
tai, preoi ludai, popoare m
prea înlai pre Hristos în M
veci. H
Ca un priceput i înelept m

iconom al darului,
9

cu darul H
ce s’a druit ie de la Dum- |8
nezeu ai strigat, Teodore, ce- §*
lui ce poruncia pgânete:
Aceast ruine s fie mie i g*
celor ce cânt: Tineri bine- |§
cuvântai, preoi ludai, po-
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poare prea înlai pre Hristos
în veci.

Binecuvântm pre Tutui...

Vitejete te-ai nevoit, cu în-

drzneal ai mustrat, strigând
ctre tiranul: Pentru ce eti
fr de minte, poruncind sa
lsm pre Fctorul i s slu-

jim cu minciun fpturilor?
Iar eu cânt: Tineri binecuvân-
tai, preoi ludai, popoare
prea înlai pre Hristos în

veci.

i acum
t
a Nsctoarei.

Cu închipuiri trupeti, cu
multe feluri de graiuri ascunse
i cu artri însenintoare i
închipuitoare, au vestit mai
Înainte gritorii de Dumnezeu
naterea ta, Fecioar, cea mai
pre sus de fire i minunat.
Pentru aceasta veselindu-ne,
pre tine cu bun credin te

ludm, prea înaland pre Hris-
tos întru toi vecii.

Cântarea a 9-a, Irmos*

Pre tine con neispitit...

Pricina muceniciei tale, Teo-
dore a fost dragostea lui

Dumnezeu. Pentru aceasta tru-

pul tu s'a dat focului celui

material, i prin aceasta ai

mers la focul cel dumnezeesc,
bucurându-te purttorule de
biruin, cinstitoruîe de Dum-
nezeu, Teodore.

Mucenic prea slvit, ai ars,

dar nu te-ai ars
;
c tu ai ars

înelciunea, i stai viu înain-

tea lui Dumnezeu, i întru

dânsul ca un mucenic te ve-

seleti, purttorule de biruin,
i cinstitorule de Dumnezeu
Teodore.

Slav.

Pre Tine un Hristos Te tim,
pre unul din Treime în dou
firi desvârit; pzete pre
poporulTu acesta, pre carele

l-ai câtigat cu scump sângele
Tu; pentru rugciunile lui

Teodor, purttorul de biruin.
I acum, a Nsctoarei.

Pre tine mântuitoare întru

primejdii, ceea ce ai purtat în

brae pre Dumnezeu cei ne-
vzut i ludat în ceruri de
toate puterile, î carele pre
sine s’a druit nou, pururea
te slvim.

Irmosul

:

Pre tine, Maica lui Dumne-
zeu i Fecioara cea neispîtit

„de nunt, pre tine, ceea ce
„ai nscut mai pre sus de
„minte prin cuvânt pre Dum-
nezeu cel adevrat, pre cea
„mai înalt de cât prea cura-
„tete puteri, cu neîncetate
„doxologîi te slvim

i imiaât

S linte Dumnezeule...

Apoi Troparul Staulului

:

Mari sunt isprvile credinei...

Slav, Condacul,

mM
MMmmm
m
m
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q rediua iui Hristos ca o pavza..

i acum, a Nsctoarei, glasul acelai.

C a pre o folositoare i spri-

jineal tare, toi cei ce am
greit am câtigat ajutorul tu
cel fierbinte, Preacurat Fe-
cioar, maicMrie, mântuirea
cretinilor. Pentru aceasta nu
înceta rugând pre Mântuitorul,
ca s ne druiasc iertare.

i se face binecuvântarea colivii,

Apoi :

ie numele Domnului,..

(de trei ori)

^ g ine voiu cuvânta pre Domnul,..

i se d an afar de Preot

,i Âpolisul.

Iar unde nu se tace Liturghia cea mai înainte

sfiniii, sfârim ceasurile aa:

Dopa
^lâbete, las, iart Dumnezeule...

L dup metaniile cele de pe urm. zicem
'

Sfinte Dumnezeule, Tatl nostru,

joamne miluete

(de 12 ori)

Apoi rugciunea aceasta:

prea Sfânt Treime, Stpâuie,,.

I Începem Vecernia:

yeni ti s ne indiinum.,.

(de trei ori)

i Psalmul 103 Apoi obinuita Ga tis in â.

Cântm, la D oamne strigat-am... tihiriie pe

li: Maiiirice o, dm Octoili, ale glasului ce va

îi de rând. i. ale sfântului Teodor 3.
'•

j[ Slav, a sfântului Teodor; i acum, aNse-
toatei, a glasului ce va fijicerând,

Eirc nu facem. 1
um in® lin...

Paretniilc.

LÂ SUHOAVN
Stibira idiomel a zilei

(de doua ori)

Apoi .Martiri ca, glasul al 5-lea :

Li ineeuvântatS este oastea ..

Stav, a sfântului Teodor, glasul nl 2-lea :

J dumuezeetllor daruri.

.

(Caut la stihirile Vecerniei)

i acum, a Nsctoarei:
Toat ndejdea mea.

\ cum slobozcte, sfinte Dumnezeule...

Dup
T atâl nostru

Troparul

VI ari sunt isprvile credinei.-,

Slav, i acum ;
a Nsctoarei

:

Toate tainele tale,,.

Apoi, Eeteniile i trei metanii.

Se îmbrac preotul in îelon mohor it i Începe:

binecuvântat este Dumnezeul nostru... «j?

Iar noi cetim

psalmul 142 ^
i -celelalte, precum mâi înainte am artat.

^anonu] pe 4.

i dup sfâritul canonului, in loc de:

^ade-se s te fericim...

Cântm Irmosul Cântrii a 8-a:

pre tine. Maica lui Dumnezeu...
ir

Apoi

^finte Dumnezeule, '.i atl nostru

Troparul :

M ari sunt isprvile credinei...

Slav, Condacul :

0 redina lui Hristos, ea o pavz.

i acum, a Nsctoarei :

q a pre folo&iioarea...

Apoi rugciunea ' i binecuvântarea colivei.

Dup aceasta:

1
ie numele Domnului binecuvântat

i
ine voiu cuvânta pre Domnul...

Âpolisul.

Intrând la mas, gustm vin i untdelemn,

pentru ziua sfântului.

Obiceiul acesta este luat dup datinile din
Lavra cuviosului printelui nostru Sava si

din Mnstirile de obte; ale cuviosului Efti-

mie cel mare î altele. Dar pentru cinstea
zilei, nu facem aa. Ci mâncm prune fierte,

fr de untdelemn, i varz; iar cei ce vor
voi, mnânc mâncare uscat ca i Miercuri.
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Spre tiin:
Ia Vinerile sfântului post, la Vecernie i Pa-
vacerniâ, nu facem metanii

; numai unde
sunt însemnate, la Liturghia cea mai înainte
sfinit, adic ; dup S se îudrepteze rug-
ciunea mea, 3 metanii

; dup Eirca cu Sfin-
tele daruri, metanii 3 ;

la Fie numele Dom-
nului, 3 metanii.

Iar Pavecernita o cetim pe cea mare, la care
cutm Canonul morilor, la gropni, al

glasului de rând.
Iar Canoanele Mîneiuluî, ce se vor Întâmpla
întru aceast Sâmbt i Duminic, le câutsm
când va socoti cel mai mare ; unul îl cântm
la Paveeernia Vinerii, iar altul ia Pavecer-
nia Duminicii; aa facem la toate Vinerilc

seara, în tot sfântul post

SAMBATA
ÎNTÂIASPTMÂN A SFÂTULUI

POST,

LA UTRENIE
Dup cei ase Psalmi, cântm: Dumnezeu
este Domnul pe glasul p tl-lea* i zicem

Troparul sfântului Teodor

:

Mari sunt isprvile credinei,., po,{> £Cjj?

(do ii ori)

Slav, i acum; a Nsctoarei:

Toate tainele tale...

Si obinuitele Stihologli.

Dup iuiâia S (filologie, cântm Sedeln ele mu-
cenicilor, din Oetoih ale glasului de râud.
Dup a doua Stihologie, cânt ni aceste Sc-
delîie ale sfântului Teodor, glasul al 3-lea

Fodobic : Pentru mrturisirea.,,

înfierbântat fiind de adev-
rul credinei, ai stins în-

elciunea pgântii, sur-
pând dumnezeirea idolilor; i
jertf dumnezeeac fcându-
te, cu minunile rcoreti mar-
ginile lumii, slvite mucenice.
Roag pre Hristos Dumnezeu,

s drueasc nou mare mil.

Slav,

Dar dumnezeesc te-a dat
pre tine, spre mântuirea a
toat lumea, Domnul, cei ce
te-a întrit întru ptimire

;
boa-

lele noastre cele sufleteti t-
mduindu-le i patimile tru-

peti biruîndu-le, Mucenice
Teodore, roag pre Hristos
Dumnezeu s drueasc nou
mare mil.

i acum, a Nsctoarei.

F ecioar curat, ceea ce ai

purtat în pântecele tu pre
Dumnezeu cel ce a rsrit din

Tatl fr patim mai ’nainte

de veci, pre Cuvântul cel în-

tr'un ipostas, i Fiul cel de o
fiin, pre acesta roag-L, cu
profeii i cu mucenicii, cu
cuvioii, pustnicii i drepii,
s ne dea nou deslegare gre-
alelor.

Apoi cetim visata sfântului Teodor-
Dup aceea Psalmul ol) i canonul hramului,

cu Irmosul pe G, i al sfântului Teodor pe
S, cântând ;

S cântm Domnului..,

CANON
al crui Acrostih la Greci este acesta:

Tiron cel prea slvit, lauda Sâmbetei dintâi.

Facerea lui loun, Mitropolitul Evhaîtenilor.

Cutarea l-a, glasul al 4-lea. Irmos

:

Deschide-voiu gura mea.,.

C el ce este mai pre sus de
toate, pre tine, ceea ce

L-ai nscut negrit, te-a pus
mai ’naine de cât toi aleii
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lui

;

pentru aceasta astzi lu-
dând pre cel încununat de

j

dânsul, ie prea ludat, mai
înainte începem lauda.

Pre marele între mucenici

Teodor, pre viteazul cel prea

luminat, pre cel prea numit
i prea slvit, pre cel întru

minuni vestit de la marginile

pmântului pân la margini,

cu cântri îl vom luda.

Z i de veselie a strlucit în-

tru cele de întristare i mâh-
nirea lor o a veselit, luminând
de departe cu darul dumne-
zeescului mucenic începutu-

rile sî zilele cele dinaintea
srbtorilor.

C el ce s'a jertfit î în jertf

a primit sfânta înjunghiere,

stropete Biserica pre care o

a ales, ca i cu nite curiri, cu

sângele celui ce a ptimit pen-

tru dumnezeeasc slvirea lui.

Â Nsctoarei de Dumnezeu.

Frumos lucru s’a legiuit a
prznui, mcar i fr vreme.
Pentruc Stpâna ceea ce îm-
podobete toate, i acum s’a

artat de fa la pomenirea
celui ce mai înainte s*a pri-

mejduit pentru dânsa prin

sânge.

Alt CauoD, toi al aceluiai printe.

Cântarea 1 a, glasul al (Mea, Irmos :

C a pic uscat umblând Israil...

D umnezeule, cela ce eti mi-

nunat întru sfini cu ade-

vrat, minuneaz întru mine
milele Tale, Hristoase, druin-
du-mi cuvânt ca s laud minu-
nile mucenicului Tu.

T arie întru ptimire i rb-
dare în dureri ai artat, mu-
cenice al luiHrîstos; i iari
grabnic ajutorul tu spre noi

i-aî artat, Teodore.

Slava.

O reapta credin a prini-
lor din sufletul su tiranul le- g#
pdându-o, a voit a umbla
deapururea în sfat pgânesc,
împotrivindu-se luiDumnezeu.

Si acum, a Nsctoarei.

P roorocîile brbailor, ce au
grit de Dumnezeu mai de
demult, întru tine artat s’au

împlinit, Maic Fecioar, c
ai nscut Dumnezeu adevrat
i om adevrat, mai pre sus

de fire î cu minune.

Catavaste,

D eschide-voiu gura mea,..

Cutarea a 3-a, Irmos :

p re ai ti cântrei...

D orind cretinescul popor a

vedea ziua Fiului tu,
spre închipuirea ei Stpân
prznuete acum mai înainte,

puîndu-te pre tine pricinaprz-
nuirii i pre mritul muceni-
cul tu.



48

"fi

•0§
ÎNTÂIA SAPIAmANA DIN POST 215

48m
48

Mm
48mM
48

B iruesc în tot chipul cele

mai bune; c cel prea mare
între mucenici spre veselie a
întors întristarea vremii,
schimbând greutatea curatu-
lui post spre odihn.

43
48
*8

O sebit al tu i cuvios îti

este darul; c dintru ale tale

este, ptimitorul e. i noi, pre
cari ne-aî slluit în aceast
lture a ta, cu bucurie îi adu-
cem daruri de laude.

*3
48
*3
48

48
48

48
48
48
48
48
48
48
48

P us-ai prea bun temelie
cu vitejiile tale, viteazule, sur-
pând ca pre o nimica, cu br-
bia cea mai pre sus de fire,

fiara cea a tot pierztoare,
care sufla cu foc i cu ucideri.

T urburându-se cumplit noul
vrjma, întocmai ca i cel de
demult, a amestecat In bucate
sângele jertfelor ca nite
otrav. Ci înelându-se tic-
losul, s’a biruit cu înelepciu-
nea mucenicului.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Umplutu-s’a tot pmântul,
Fecioar, a cunoate pre Dom-
nul, cel ce s

Ta artat lumii din
tine. Mulumit fie i dumne-
zeetilor mucenici, cci prin-

tr’înii s'a întrit adevrul.
Alt Irmos

:

N u este sfânt precum Tu, Doamne...

Cela ce mai înainte a optit
cu vicleug în urechile Evei

î pre Adarn printr’însa cu
înelciune l-a amgit; acela
i acum i-a vrsat veninul
rutii, spre înelciune.

U r având în sine, hrnind
turburarea împotriva celor ce
drept vieuiau, nelegiuitul cu-
ta timp potrivit, în care cu-
geta s isprveasc viclenia.

Slav.

S osît-a începutul zilelor
sfântului post, în care tot cre-

tinul prin mult postire se
curete pre sine, de toate
ferindu-se.

l acum, a Nsctoarei.

N dejdea iumîi cea tare,

acoperemântul i folosina,
prea sfânt bun Fecioar, nu
trece cu vederea rugciunea
robilor ti, celor ce din dra-
goste te fericesc pre tine pu-
rurea.

Sedealua, glasul al 8 lea :

l'odobie : P re înelepciunea *?i cuvântul.,.

D umnezeeasca îiitrarmare
luând i înelciunea idolilor

surpând, pre îngeri ai îndem-
nat s laude luptele tale. Cci
cu dumnezeeasca dragoste
aprinzându-i mintea, moartea
prin foc, ca un viteaz, întru
nimica o ai socotit. Pentru
aceasta, dupre numirea nume-
lui tu, dai dumnezeetîle da-
ruri celor ce cer dela tine dare
de tmduiri, purttorule de
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M biruin Teodore. Roag-te

H lui Hristos Dumnezeu iertare

de greale s drueasc, celor

ce prznuesc cu dragoste sfân-

H t pomenirea ta.

Slava.

*g Neplecându-te amgirilor lui

îl Maxim in, ci cu cuvintele lui

H Hristos îmbrbtându-te, ca-

$3 pitile idoleti prin foc în ce-

H ntt le-ai întors, i vitejete

gg
biruind pre cel protivnic, du-

îf pre zisa proorocului, ai trecut

gg prin foc t prin ap. Pentru

%% aceasta, dupre vrednicia ne-

H voinelor, ai luat rspltire a

m izvorî tmduiri celor ce cer

H cu credin, purttorule de

gg
biruin Teodore. Roag-te lui

m Hristos Dumnezeu, iertare de

H greale sa druiasc, celor ce

*£ prznuesc cu dragoste sfânt

H pomenirea ta.

jjt»

jjjjg
i acum, a Nsctoarei,

H Ca o mireas cu totul fr
prihan a Fctorului, ca o

îl Maic a Mântuitorului, carea

H nu tii de brbat, ca ceeace

51 eti loca celui prea înalt, prea

H laudat, pre mine cel ce m’am
fcut sîluîre spurcat fr-

î| delegilor întru cunotin bat-

|g
jocur dracilor, sârguete de

S| mscap din rutatea acestora,

g i m f luminat slîuire,
¥% prin fapta bun, Preacurat

î| primitoare de lumin. Gone-

fg te-mi norul patimilor, i str-

*0§ SÂMBT m
3H&

lucirii celei de sus m învred- g#
nicete, i luminii tale celei M
curate i neîns erate, cu ruga- M
ciunile tale, H

Cântarea a 4-a, Irmos
;

gtf

ce ade lg slav... M

O nou i prea slvit a- g*
mestecare i împreunare î m

Naterea cu fecioria le-a unit H
cel ce s'a nscut Dumnezeu

gg
i om. i cu zilele de întristare U
a amestecat ziua cea vesel,

||
cinstind pre mucenicul su. p

Vezi cum a iubit pre Dom- g#
nul su, cel ce era osta lui

Hristos. C pre vrjmaii lui g*
cu râvn î cu foc i-a pierdut H
i mai la urm pre sine s'a

||
adus, cu dragoste, jertf bun p
i junghîere bine primit lui.

Purttor de biruin a sc-
||

pat din munci viteazul, cu In- if
drznirea cuvintelor i cu de- M
fimarea muncilor, minunând îl
pre cei ce priveau; î îcân- ||
du-se la toat lumea nou t m
prea slvit vedere.

Qs al lui Dumnezeu i sta- |f
pânului meu, ptimind nu s

?a
||

sfrâmat nici dup moarte. U
O, îndelung rbdare ! tot aa ||
i de ostaul lui, primindu-1

gg
focul i roata, s

Jau temut a J|
se atinge de el i mort fiind.

||
A Nsctoarei -4% Dunmezeu.
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Slugile vieîî
s cari au murit

împreun cu stpânul i îm-
preun au înviat, viaz acum
la dânsul venic i pre maica
împreun cu Fiul o slvesc,
binecuvântând pre Tatl, pre
Fiul i pre Duhul Sfânt.

Alt Irmos:

nistos este puterea mea...

Sat s’a sftuit prea pgânul,
i socotii cât este un adevr
de înfricoat! c a gândit tî-

H closul s spurce prin bucate
necurate pre poporul lui Hris-

W tos.

*3
*3

La îndeplinire a adus acel

Jg sfat frdelege, poruncind s
opreasc mâncarea bucatelor
celor curate î s pun din

M cele ce le spurcase el cu sân-

ii
giurile.

43

Slav

Fcut-a vestit i cunoscut
frdelegea la toi cretinii.

Pentru aceea cum au îneles,
s’au adunat toi împreun, în

sfânt biserica Domnului.

I acu ui, ti Nsctoarei.

fre ceea ce Te-a nscut pre
Tine, cel mai înainte de veci
nscut din Tatl, acum credin-
cioii o punem rugtoare. Deci
pentru rugciunile ei îmblân-
zîndu-Te, fii milostiv robilor

Ti.

Cântarea a 6-a. Irmos

pimântatu-s'au toate.,.

A’
aceast

***.*

m
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stzi se deschid uile cele

dinaintea darului i 15
zi de odihn acum §f

mai înainte închîpuete învie-
gj|

cinstind asa de luminat i*rea; gnisimu aa ye luminai gg
pre luminata Stpân, i pre g#
preaslvttul mucenic. I*

Druete Dumnezeu dar pre
Teodor cel numit cu numele *
darului, celor ce iubesc ar- H
tarea celui iubit ce s'a artat,

||
fcândti-1 lucrtor de prea M
slvite, i svâritor de puteri

dumnezeesti.
* £#

Nimica nu pot asupra mu- M
ceniculuî arcele si sgeile tale, §f
vrjmaule al mântuirii ome-

gj
neti ; c i mort fiind, viaz H
i privegheaz, i rutilor j|
tale stând împotriv, mân- î#
tuete pre tot ortodoxul J|m

Strein era mai ’nainte mi-
nunea ficei lui Dumnezeu

;
iar m

cu mrturisirile mucenicilor a

luat credin neîndoit i 3*
aceea ce se crede pururea r- |$
mâne minunat, i cu ere- M
dina închinat.

AU irmos

;

Oi dumnezocasca lumin..

3W

m
Arhiereul cel de atunci cu

totul minunaudu -se, dac a
cunoscut sfatul pgânului, cu Ri
laude de toat noaptea a ru-

gat pre Dumnezeu, ca s nu ££
*3
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treac cu vederea, pân în

sfârit, pre poporul carele este
motenirea sa.

Dar grabnicul ajuttor al

celor ce l-au chemat în ade-
vr i cu cldur, rugciunile
lor nu le-a trecut cu vederea
nici de cum

;
ci degrab le-a

dat lor mijlocul spre stricarea
acelei viclenii.

Slav.

Dintru înlime s
?

a trimis
ajuttor cât maî degrab pre
pmânt purttorul de biruine
Teodor, i mai marelui ps-
tor artându-se, l-a învat
cum s strice sfatul celui fr
de lege.

i aumu
h a Nsctoarei.

Nimenea din cei ce alearg
cu cldur, Stpân, Ia a ta

folosin, nici odat nu se ru-
ineaz; ci cere mila i pri-

mete darul, spre folosul cel

grabnic al cererii.

N
Cântarea u 6*a, Irmos:

[uâlepii Iui Dumnezeu...

u pot posti, Mântuitorule,
nunii Tale i prie-fiu

tenii
;
c fiind defa Tu, Mi-

rele, cu Maica Ta i cu prie-
tenul Tu, pre Tine Te osp-
teaz i-i slujesc.

Deprtatu-s'a de la Dum-
il nezeuî cel ce mântuete, de-

prtatu-s'a i din minte cel

cu nume ru, i cu nebunie 8#
s’a sculat asupra credtnii;
ci în locul acesteea, a aflat SI
pre cel cu nume mare. M
P timind, s'a fcut mai în- M

elept i lucrând viteazul, s’a H
fcut mai clduros

; c deprîn- jfj

zându-se bine cu lupta î cu
biruina asupra tiranilor, nici p
dup moarte nu s'a deprtat gg
de buna fapt,

A Nsctoaroi dc Dumnezeu. ||^

Scpând astzi Stpân din
primejdia cea strictoare de

gjf
suflet, prin minunea mucenî- g*
cului tu, dupre dumnezeiasca
ta rândulal, amânduror mul-
umit v aducem,

Alt Irmos :

Marca viei f vzântlu-o,..

De vederea Ta cea strein
minunându-se arhiereul a în-
trebat: Cine eti Tu, Doamne,
cel ce greti cu mine? Ara-
t“iie i ne înva, cum vom
afla mai degrab ajutor.

E u sunt însui Teodor mu-
cenicul, a zis. Ci ascult: Grâu
fierbând s împrii poporu-
lui; i aa se vor feri de bu-
catele cele spurcate ale vrj-
maului.

Slavi

Cât este de mare minunea
ta, i prea mrit folosina ta,

Teodorei Pentru aceasta în-
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drznmd toi, alergm ctre
tine i ne rugm : mântuete
pre robii ti.
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i acum, a Nsctoarei.

L oca luminii i sîluire
curat Cuvântului te-aî fcut,
cu bun voirea Tatlui, i cu
cercetarea Duhului Sfânt Pen-
tru aceasta lumineaz-m.

CON DAC

glasul ai 3-lea :

Credina lui Hristos ca o
pavz în luntru, în inima ta,

primind, puterile cele prottv-
nice le-ai clcat, mult ptimi-
torule. i cu cunun cereasc
te-ai încununat în veci, Teo-
dore, ca un nebiruit

icos

Pre Tine, cela ce Te pori
pre scaunul luminii, cu mul-
umit întru credin Te lu-
dm. C dumnezeesc dar ne-aî
druit pre Teodor cel viteaz

în chinuri, pre cel în viea
de trei orf fericit, ca pre cel

ce este aprtor al adevrului.
Carele cu gând cretinesc câ-
tigând pre Hristos,’ s’a artat
puternic biruitor asupra îne-
ltorului, ca un nebiruit.

SINAXAR
IN SÂMBTA ÎNTÂIA A SFÂNTULUI

I MARELUI POST.

Sinaxarul din Minei, apoi acesta.

In aceeai zi, în Sâmbta celei dintâi sp-

tmâni a postului marc, pmzuuim neobinuita
minune svârit cu ajutorul colivei de sfân-
tul i slvitul maro mucenic Teodor Tiran,

STIHURI

0 u hran. de coliv, Tiron cetatea hrnete.
i hrana pângrit, o nimica o vdete.

ere prigoan s’a pornit împotriva cre-
fnilor. pe fa i pe ascuns, pe timpul
lui Iulian Paravatu), EI a stpânit scep-

trul împriei romane dup Constanii, fiul
lui Constantin cel Mare i trecuse dela Hris-
tos la închinarea do idoli. Necredinciosul îm-
prat n'a vrut s-i osândeasc dintr'odat
nici cu cruzime i nici cu neomenie

; dim-
potriv încerca cu astfel de purtri s-i fac
pgâni, cci pe de o parte ii era ruine s
se poarte crud cu ei, iar pe de alt parte se
temea s nu se înmuleasc mai mult cre-
tinii. Deaceea s’a gândit vicleanul i nele-
giuitul sa-i spurce oarecum pe ascuns- i
tiind c poporul nostru al lui Hristos mai
cu seam în sptmâna întâia a postului mare
caut s se cureasc i s se apropie mai
mult de Dumnezeu, a chemat pe prefectul
cetii i i-a poruncit s ridice diMpia o-
bînuitele cumprturi de mâncare, adic
pâine i butur, l s pun în locul' lor al-
tele, dup ce au fost mai întâi amestecate cu
sângele jertfelor idoleti i au fost spurcate
Ia facerea î or. A poruncit asta cu gândul c
se vor spurca mai cu seam in aceste zile
de curie cei ce vor cumpra aceste mân-
cri de post. Prefectul a adus 3a îndeplinire
îndat porunca : a pus in toat piaa mâncri
i buturi pângrite do jertfele i spurcciu-
nile lor idoleti.

Dar ochiul Iui Dumnezeu, care vede totul,

care prinde pe cei detepi în vicleniile lor
i are grij totdeauna de noi robii lui, a rs-
turnat planurile cele spurcate ale Paravatu-
lui. Dumnezeu a trimis la Eudoxîe, arhiereul
cetii, care nu tia nimic de planul împra-
tului, pe marele Iul mucenic, pe Tiran, care
a fost osta din ceata Tiranilor, numit dea-
ceea i Tiron.
Tiran a stat înaintea episcopului aievea i

rtu în vig ^ i-a spus aa:
— „Scoal-te cât mai repede, adun turma

Iui Hristos i poruncete cu trie s nu cum- -

pere nimeni nimic din ede puse în pia,
cci sunt spurcate de necredinciosul împrat
cu sângele jertfelor idoleti

!“

Episcopul, nedumerit, I-a întrebat

:

— „Cu ce au s sehrneasc cei carin’au

merinde acas, dac mi vor cumpra din

cele ce -se vând iu pia?"
— „F-Ie coliv, i-a rspuns sfântul, ca s

le potoleti nevoia U
Episcopul, nedumerit iari, i neinelegând

m
s#

m
m
M
m

M
M
m
m
M
m
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ce-i spune, l-a Întrebat :

— /Je-i asta coliv?"
— „Grâu fiert, i-a rspuns Marele Teodor.

Aa numim noi Eviiaitenji grâul rîert!
£i

Patriarlml a vrut a tie cine este acesta
care poart grij de poporul cretin. Sfântul
i-a spus din nou:
— „Teodor mucenicul lui Kristos, trimis

de el în ajutorul vostru*'.

Patriarhul s’a sculat Îndat i a vestit mul-
imii cele vzute, Lucrând aa. a pit ne-
p&ngrita turma lui Hristos de planurile îm-
pratului duman i paravat. El. când a vzut
c este vdit viclenia lui i c n’a putut
îace nimic, destul de ruinat, a poruncit s
pun cin nou inpia obinuitele cumprturi.
Dup ce a trecut sptmâna, poporul lui

Hristos, îulând mulumiri binefctorului
Jor i mucenicului, au svârit în aceast
Sâmbt cu coliv pomenirea Ini. i de u-
tunci î pân acum, noi credincioii, Inoind
minunea, cinstim cucolivi pe Marele Teodor,
ea s nu se uite cu timpul o fapt aa de
mare a mucenicului.
Pe acest Mare Teodor l-a muncit cumplit

pgânul Vriuga pe timpul împratului Maxi-
mîn- Mai întâi a fost supus la mari suferine.
In urm sfântul a dat foc templului zeiei p-
gânilor, iar podoabele templului le-a împr-
it Ia sraci. Cu toate c unii au venit Ia el

cu scopul de a-1 sftui s se lepede de cre-

dini-, totui n’u vrut. Aa dar . dup ce a p-
timit multe, în urm a fost aruncat intr’un

cuptor foarte încins. Neptimind nimic din
pricina aceluia, i-a dat lui Dumnezeu duhul
su în mijlocul cuptorului.

Cu rugciunile lui, Dumnezeule, miluetâ-
ne i ne’ mântuie, Amin.

Cutarea a 7 a, Irmos:

Nau slujit fpturii-.

Zlsa-i drepte stpâne; c nu
' este lege drepilor Ti.

Pentru aceasta maica Ta i
mult minunat robul Tu acesta,

cu lumina pomenirii lor, astzi
desîeag legile postului.

Cât este de dulce, mare i
vesel praznicul de acum, ca-

rele cel mai mare i mai vi-

teaz din mucenici, ne-a în-

semnat nou cu o minune,
pzind pre poporul lui Hristos

curat despre cele necurate.

pre cel ce a sttut împo-
triva balaurilor celor ri i a

biruit pre cel strictor de su-

flete i vtmtor de trupuri

însufleite, s-l încununm cu

cântri* de biruin i cu cu-

nuni de laude.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

începtorul neamului cu-

noscând mai înainte mâncarea
cea pierztoare de suflet, nu
s’a ferit; iar credinciosul tu
popor dela mucenicul tu mai
înainte învtându-se i ferm-
eiu-se de hrana pierztoare,
cu ei împreun, stpân, jert-

fete mulu mitele cele de
mântuire.

Alt Irmos:

Dttor de rou...

Rcoritor întristrii i nor
vpi ei te-aî artat, prea lu-
date, i ai mântuit din cup-

torul cel tiranesc pre toi cre-

dincioii, cari strig: Bine eti

cuvântat Dumnezeul prini-
lor notri.

împrate prea frdelege,
ruineaz-te. i s se îngr-
deasc gura ta care a gândit

asupra noastr sfat frdelege.
Ca împratul împrailor î
Domnul tuturor a stricat pu-
terea ta.

Slav.
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I uliatie fr minte, inima ta

toat s'a umplut de rutate;
dar îneleptul Dumnezeul no-
stru zdrnicete ceeace s

?a
vrsat dintr'însa cu vicleug
asupra noastr, celor ce stri-

gm ctre dânsul: Dar ne dai

nou cu adevrat!

i acum, a Nsctoarei.

M ai presus de cuvânt a fost

zmislirea ta i mai pre sus
de minte naterea ta, Preacu-
rat; c ai nscut pre Dum-
nezeu dupre trup, carele a
mântuit pre toi din stric-
ciune, ceeace eti binecuvân-
tat* Pentru aceasta acum, de
Dumnezeu Nsctoare, pre
tine te mrim.

Cântarea a 8-^ irmos:

Mântuitorule! al tuturor...

eeace a umplut de bucurie

V, cu naterea cele cereti
i cele pmânteti, în aceast
vreme de întristare, dar de
folos d celui încununat, s-
vârind luminat prznuîrîle.

S ne odihnim în Sâmbta
de astzi, oamenilor, încetând
de ostenelile cele de eri, pen-
tru Cel ce a binecuvântat a-

ceast zi cu odihna t cu
prznirea cea de acum a mu-
cenicului.

Cu adevrat, aceasta s’ar

putea zice cea întâia între

Sâmbete i Sâmbta Sâmbe-

telor; plin de dar mucenicesc
i de dumnezeiasc putere i
pomenire de mare mântuire.

Cu mâncrile cele curate
ale împratului Dumnezeu, a
fcut netrebnice cel curat
spurcciunile împriei celei

frdelege i cu preamrit
mijlocire a facerii de minuni,
a sfinit a aptea zi,

A Nsctoarei de Dumnezeu.

M oartea cea cu dragoste a
mucenicilor adevereaz taina

ta, Fecioar; cci crezând ei luî

Dumnezeu, cel ce s’a nscut,
carele a suferit de bun voie
patim, singuri pre sinei vi-

teji s’au jertfit

Alt Irmos :

D iu vpaie cuvio^ilor...

P recum ai scpat din v-
paie, mucenice Teodore, cu

dumnezeiasca putere, aa i
acum pre noi ne-ai mântuit
însui, cu dumnezeiasc folo-

sina ta, de sfatul celui fr-
delege i rului viclean.

A sear s'a slluit plân-
gere robilor ti, prin viclean
meteugîrea protivnicului
nostru

;
iar întru aceast di-

minea bucurie a strlucit,

mucenice rbdatorale, prin
cldurosul tu ajutor.

Slav.

M ântuitor pre tine aflându-
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M ie noi cei ce am czut tn pri-

H mejdii i scutitor de vicleugul

|g
vrjmaului, mucenice âl lui

Hristos, purttorule de biruin
m Teodore, pre tine te slvim
SI întru toii vecii.

ui i acum, a Nsctoarei.

H Nu se pricepe mintea ome-
j3 neasc a spune taina nate-

p riî tale, Preacurat. Penirtt

jj|
aceasta cu dreapt credin,

H ca pre o Nsctoare de Dum-
nezett, pre tine te cinstim i

%% te slvim întru toi vecii.

jJ5 Cântarea a î)-a, irmos

:

Naterea cea nestrioat...

Ui

Alearg împreun mulimea
de pretutindenea la cor-

tul mrturiei i la darul cel

H ajuttor a! Celui ce a strlu-
“ cit întru slav mai mult decât
toi mucenicii; precarele îm-
preun cu stpâna tuturor II

slvim,

imbrbteaz-te, Biserica
lui Hristos, i biruete pre cei

ce se lupt cu tine în zadar.C prietenii iui Hristos i de
fa i departe fiind de tine

se grijesc, ca i viteazul cruia
îi câni laudele.

Pre cel ce se prea de de-
mult a fi mort, lucrurile îl

arat c trete i dup sfârit
i c este iari prtinitor cre-

dinei, cu aceeai râvn. Pre
carele câtigându-1 fctor de

îl
bine, îl slvim.

w*,i.r+y

sâmbta

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Pre tine, cartea lui Dum-
nezeu cea pecetluit, avându-
te ca pre o pecete dumne-
zeeasc, te pun mai presus
de toate cântrile i aduc la

tine, Fecioar, toate laudele,

aa prea mult slvind pre mu-
cenicul tu.

Alt Irmos:

Pre Dumnezeu a-1 vedea. ..

Ca un mare viteaz te-ai a-

rtat prea ludate i mare
sprijin nou celor ce cinstim

acum prea cinstit i fericit
pomenirea ta i isprvile vi-

tejiilor tale i dumnezeescul
ajutor ce ni s

J

a fcut.

Minunea ta, prea fericite

Teodore, ce s
?

a svârit prin
sfintele tale îndestulri, în

toat lumea se laud. Pentru
aceasta adunând ti-oe în tot

anul, laudînlm lui Hristos,

celui ce te-a preaslvit

Slav.

Vzând dragostea celor ce
te laud pre tine, mucenice
al lui Hristos, druete-ne i
maî mare dar. tiind i cre-

dina câta este, slvite muce-
nice, nu înceta a fi rugtor
prea fierbinte i mijlocitor

ctre Dumnezeu pentru noî.

l acum, a Nsctoarei.

Nu încetm a te luda pre
tine, Fecioar, ajuttoarea, a-

mMM
3*
3*MM
a*
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eopermântul, grabnica sprijî-

neal i folositoarea noastr
cea neruinat. Pzete pre

rugtorii ti de toat rutatea,

izbvîndu-ne pururea de tot

vicleugul îneltorului.

LUM1NÂNDA

Potlobîe: Cu apostolii s ne suim*..

Purttorule de cunun, sfin-

te, împreun cu îngerii stând

acum înaintea scaunului lui

Hristos i de lumina cea de
acolo umplându-te, biruito-
rule, roag-te neîncetat pen-

tru pacea lumii i pentru mân-
tuirea noastr, celor ce cu

bun credin svârim pur-

ttoarea de lumin pomenirea
ta, Teodore prea fericite, mu-
cenice prea ludate.

(de dou ori)

Slav, i acum ; a Nsctoarei.

In pântecele tu, de Dum-
nezeu Nsctoare, s’a sl-
luit Domnul precum însui
tie, vrând s cheme din stri-

cciune lumea cea pierdut.

Deci aflând toi mântuire, stri-

gm ie ca Îngerul : Bucur-te

prea ludat între toate fe-

meile binecuvântat; c ai

nscut bucuria la toat lumea.

LA LAUDE

Punem Rtihirl 4, glasul l-ia.

Podobîa: ceeace eti bucuria cetelor,..

Pe viteazul otirii celei de

sus, ca pre un brbat într’ar-

mat al evsevieî noastre, adu- 34

nându-ne credincioii, cu cân- U
tari de tain s-l ludm, zi-

||
când : Vrednicule de minune, U
mucenice al luî lisus, roag-te
pentru cei ce te cinstesc pre g4

tine.

Cu numirea ta cea dupre
nume, dar lui Dumnezeu cu

adevrat, tuturor celor scâr-

bii mângâiere te-ai dat Teo-
dore de trei ori fericite. Cci
cu adevrat tot cel ce alearg
la biserica ta, cu bucurie

luând rspltirile minunilor

tale, cinstete pre Hristos.

Bogia i lumina cretin-
tii, cu osteneleîe cele muce-
niceti, adunându-o întru tine,

toat tria ta dar primit lui

Dumnezeu ai adus, plinind cu

osârdie prin chinuri, chemarea
ta cea de Dumnezeu druit.

Cu prea luminat prznui-
rea dumnezeescului mucenic,

s ne osptm toi i cu cre-

din sa ne veselim, iubitori-

lor de prznuire; i cinstind

luminat pomenirea sfâritului

luî, s ludm cu cântri pre

lisus, cel ce l-a preaslvit

Slav, glasul al 6-lea

:

Dar de sfinenie i bogie
de dumnezeeasca viea te-ai

artat lumii, Teodore; c Hri-

stos a preaslvit pomenirea

34
34
34
34
34
34
34
34
3*
34
34
34
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ta, înelepte; intru care cre-
dincioii bucurându-ne, cu un
glas ludm nevoinele oste-
nelelor tale.

l acum, a Nsctoarei,

N sctoare de Dumnezeu,
tu eti via cea adevrat,
carea aî odrslit rodul vieii.

ie ne rugam : Roag-te, st-
pân, împreun cu purttorul
de biruin i cu toi sfinii,

s se milueasc sufletele

noastre.

LA STIHGAVN
Siihirile Sfântului] glasul al 4-lea, singur

glasul.

D nuesc adunrile muce-
nicilor cu bucurie acum, în
biserica ta, purttorul© de bi-

ruin, Teodore, î cetele în-

gerilor svâresc nevoinele
rbdrii tale; i însui dt-
torul de cununi, Hrîstos, st
de fa, daruri bogate cânt-
reilor ti cu dreapta Sa d-
ruindu-îe. Pre carele iubin-
du-L, L-ai cutat i aflând pre
acela de carele ai dorit, viezi

împreun cu Dânsul. Pre ca-
rele roag- L, s mâniueasc i
s lumineze sufletele noastre.

SUL : B rcptul ca finicul va înflori î ca
cedrul cel din Livan.,.

P ostul cel curat i fr pri-

han, la noi acum ajungând,
Sg svârire de minuni muceni-

jp ceti a adus cu sine. C prin
gs post ne curim de spurc-

te

ciunile i întinciunile cele

muceniceti i prin chinuri
vitejeti asupra patimilor ne
îmbrbtm. Pentru aceasta î
cu darul sfintei ajunri lumi-
nându-ne i cu minunile mu-
cenicului Teodor, ne întrim
prin credin întru Hrîstos;
cerând dela dânsul s dea
mântuire sufletelor noastre.

Stih : R sadit fîiud din casa Domului,

îu curile casei Dumnezeului nostru.

C u mucenîceasca ta îndrz-
nite cea ctre Dumnezeu,Teo-
dore, ai fcut netrebnic me-
teugîrea vicleanului cea îm-
potriva credinei lui Hrîstos,

aprtor fcându-te poporului
celui cretinesc, pzindu-l,prin
întiinarea minunata, de bu~
cele cele spurcate ale jert-

felor idoleti. Pentru aceasta
pre tine ca pre un surptor
al idolilor i mântuitor i p-
zitor i turmei lui Hrîstos i
folositor al nostru lesne as-
culttor, cinstindu-te cu cân-
tri, te rugm : Sase drueasc
prin tine sufletelor noastre ier-

tare î luminare.

Slav, glasul al 8dea.

C u brbie muceniceasc
cretinete întriarmându-te,
mucenice al lui Hrîstos, i
slujba cea adevrat tainic a-

prându-o cu puterea Iui, ai

artat neputincioas pgân-
1

tatea idolilor i cumpHrea ti-
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||
rnilor; nebgând seam de

H munci i de focul ceî vremel-

||
nic. Ci, o! cela ce eti al dum-
nezeetilor daruri i cu fapta

M i cu numele, de toat pri-

jjj
mejdia mântuete cu rugciu-

p nile tale, pre ceî ce svâresc

p pomenirea ta,

i acum, îl Nsctoarei.

H Stpân primete rugciu-

ni
nile nevrednicilor robilor ti

ra i ne izbvete pre noi de

H toat nevoia i necazul.

cealall slujb a ( Ttrtn iei. dup orâodu-
ial; apoi Ceasul întâi i A polisul.

A uzi Dumnezeule glasul meu, când m rog SS
ctre Tine.

Aposlolul zilei i al Sfântului M
Aliluia, glasul al d iea; sjg

raptul ca finicul Ta înflori i ca cedrul cel
din Livan se va înmuli. SI

Siiii : lî sâ di t fiind în casa Domnului, în curile
casei Dumnezeului nostru va înflori, m

fivanghelia dela M ren i a sfântului, jHfr
dela Ici un

. ^
C H I N O N I C U L .|î

Intru pomenire venic va fi dreptul. |b|

A Uluia.

La mas cetim Cuvântul cel do laud pentru
sîântul Teodor, al sfântului Grigorie Nisis. 8#
i mâncm bob fiert, msline albe i negre M
i fierturi eu untdelemn; dc se va întâmpla |f*j[

i coliv, bem i viu câte dou pahare, 5*3?

pentru sfântul. g*f

Acest obîeein l-am luat din Lavrele cuviosu-
Iui printelui nostru Sava i din ale purt to- £$£
rului de Dumnezeu printelui nostru Eftimie-

n A M
Lade-se a sti: a*mC numai de dou ori se îngduie s mân-cm pete intru acest mare post : la Duna

Vestire i la Duminica Floriilor.

LA LITURGHIE
Fericirile din Canonul Sfântului:

Cântarea 3-a i a 6-a, pe 8.

Prochimen, glasul al 7-iea.

V eseli-se-va dreptul de Domnul i va ndâj
dui întru dânsul.

Stih

:

Când Aflarea cinstitului cap al sfântului loau
Boteztorul sau 40 de mucenici, cade în Du- ffjf
minica cea dintâi a postului, caut Tipicul

la sfâritul crii Ia literat). |rf

-c ,‘-r



WWHW»

CEA DINTÂI A SFÂNTULUI POST ^
ÎN CARE SE POMENETE DREAPTA CREDIN.

§j|

SÂMBT SEARA H
îHi

FACEM obicinuita priveghere.

LA VECERNIA MICA g
ii pfttru Slibiri i cârdÂni podobnice, încerca lui Nioolae. Ubisul î-.u,

Podobie : c eea ce eti bucuria cetelor cereti...
j||

Cu sfintele icoane se lumi- IU
neaz acum, împodobindu-se
ca o mireas, Biserica lui Hri-

g|
stos, i pre toi îi ehiama s p
prznuiasc duhovnicete. S
ne adunm dar cu un gând ^
î cu o credin, cu bucurie p
slvind pre Domnul, £#M
L urnea toat se veselete,

H jgjcum s*a întins lumina bu-

51 m\ nei credine spre toi, ri-

1 sipind ca un nor înelciunea

||
pgântîii luminând inimile

H celor credincioi. Venii toi

H s cdem cu gând bine cins-

H titor închinându-ne, noi drep-

ii credincioii, cinstitelor icoane
M ale lui Hristos,

[

•21li

II§1
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c iat Domnul a surpat din
înlime stâpânîa pgântîi,
cu nespus rânduiala; i cei

smerii ne-am înlat astzi
la dreapta credin, fiind în-

dreptai de drept cinstitoarea

Împrteas.

Cinstea icoanei se înal la

chipul cel dintâi, zice sfântul

Vasilie. Pentru aceasta cu dra-
goste cinstim icoanele Mân-
tuitorului Hristos i ale tutu-

ror sfinilor; ca nu cumva a-

dunându-ne acum, s cdem
despre dânseie în pgântate.

Slav, i acum
; a Nsctoarei.

Cel ce este nevzut, dupre
firea ceafr început i dum-
nezeeasc, oni s’a vzut, Fe-
cioar, din prea curate sân-
giurile tale pentru milostivirea

cea prea înalt. A cruia ase-
mnare trupeasc scriind, cu
cinste ne închinm Lui toi
credincioii i cu bun cre-

din 11 slvim.

LA STIHOAVNÂ

Stiliira, glasul fii 2-lea.

l’odobie C asa Eufratului...

De pierzarea necredincioi-
lor, cea fctoare de stric-
ciune scpând, cu lumina
dreptei credine inimile s ne
luminm credincioilor, sl-

** vînd pre Dumnezeu.

Slîli
1 A ducei Domnului slav i cinste, adu-

r cei Domnului slav numelui lui,

:acmc

n
m.

«f

m

Înelciunea cea întunecat m
a lui Arie a încetat, a lui Ma- H
cedonie, a lui Petru, a lui Se- M
vîr i a luî Pirr; i lumineaz H
lumina cea întreit lumintoare. M
Stih : Închinai-v lui in curtea cca sfânt

a lui.

Nu se mai laud mincinoasa
învtur a necredincioilor.
C Dumnezeu cu drept cre-

dincioasa aezare a Teodorei
toiag de trie d.

Slav, î acum
; a Nsctoarei.

lnlfat-ai cornul celor sme-
rii, Nsctoare de Dumnezeu,
nscând pre Dumnezeu cuvân-
tul. Pentru aceasta toi cu cre-

din cinstindu-te, pre tine te

slvim.
Troparul glasul al 2-lea

:

[l
rea curatului Tu chip..*

Hclonia mic.

Apolisul

Mm
m

p
mMmmMMMmmMmmm
K*îMmm

m
LA VECERNIA MARE g

Dup obinuita stiho log ie

Ln Doamne strigat- am... punem stihîri 10, ^
cântând : 3 stiluri ale Învierii, 3 ale lui Ana-

tolie i. dlD Triod, patru potiobnice, glasul

al ii leu. j*$
Podobia : Toat ndejdea putudu- i... g!|

re Tine cel necuprins, ca- $3
rele ai strlucit mai îna- M

înte decât luceafrul, fr în- g#
ceput, dîn pântecele cel ne-
material i fr de trup al
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m

Printelui, proorocii cei Insu-

flai cu Duhul Tu, Doamne,
Te-au propoveduit a fi prunc
întrupat, din ceeace n’a tiut
de nunt, unit cu oamenii î
aici pe pmânt vzut* Pentru
cari ca un îndurat, învredni-
cete luminii Tale, pre cei ce

laud învierea Ta cea nespus
i cinstita*

Cu cuvântul propoveduin-
-Te, gritorii de Dumnezeu

prooroci, t cu lucrurile cins-

tindu-Te, vieaa ceafr sfârit

au câtigat; c nesuferind a
sluji fpturii, Stpâne, fr nu-
mai ie fctorului, de lume
toi evanghelicete s’au lep-
dat i s’au fcut prtai pa-
timii Tale, pe care mai înainte

o au vestit Pentru ale crora
rugciuni învrednicele-ne, s
trecem fr prihan msura
postului, unule mult milostive.

D in firea Ta cea dumneze-
eascâ, nefiînd cuprins, St-
pâne, mai pe urm întrupân-
du-Te, ai binevoit a Te cu-

prinde. Cci cu luarea trupu-

lui, ai luat i toate osebi-

rile lui. Pentru aceasta scriind

chipul asemnrii Tale, cu dor
îl srutm, spre dragostea Ta
înal ându-ne; i dintr’însul

lum darul tmduirilor, ur-

mând dumnezeetilor aez-
mânturi ale Apostolilor,

Prea cinstit podoab a luat

Biserica lui Hristos, din înl-
area cea prea luminat a
cinstitelor i sfintelor icoane
ale Mântuitorului Hristos, ale

Maicii lui Dumnezeu i ale tu-

turor sfinilor. Prin care se

lumineaz i se împodobete
cu darul i se leapd de a-

dunarea ereticilor. i bucu-
rându-se, slvete pre iubito-

rul de oameni Dumnezeu, ca-

rele pentru dânsa a rbdat
patimi de bunvoie.

Slav, glasul al 2-] ea.

Strlucit-a darul adevru-
lui; cele ce s’au însemnat de
demult întunecat, acum artat
s’au svârii C iat Biserica

se împodobete cu chipul cel

dupre trup al lui Hristos ca i
cu o podoab mai pre sus de
lume, chipul cortului mrtu-
riei cel mai de înainte însem-
nându-1i credina cea dreapt
cinstind. Ca iînd icoana ace-
luia pre carele cinstim, s nu
ne înelm. S se îmbrace cu
ruine* cei ce nu cred aa ! C
nou ne este spre laud chipul

celui ce s’a întrupat; cruia
cu bun credin ne închinm,
fr s-I facem Dumnezeu.
Pre acesta credincioii sru-
tându-1, s strigm: Dumne-
zeule, mântuete poporul Tu
i binecuvinteaz moteni-
rea Ta.

M
m
a*M
a*m

1»mmm
a#

m
a*mMm
a#mmm
a*
a*mMM
a*mm
a*

M
a*m
m
a#

mm
a#
X4

mm
a*

a#U
a*
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i acum, a Nacatoarei glasului, din Octoih.

LA LlTtE

Dup otrîceiu, Sttîura, Hramului

Slav, glasul al 2 leo.

B ucurai-v cinstii proo-
roci, cari legea Domnului bine
ai rânduit i cu credin v’ai
artat legii celei noua a lui

Hristos. i mutându-v la cer,
pre Acela II rugai s împace
lumea i s mântueâsc su-
fletele noastre.

i acum, a Nsctoarei, glas acelai.

T oat ndejdea mea spre
tine o pun Maica Iui Dumne-
zeu. Pzete-m sub acope-
rmântul tu.

STIHOAVNA

din Octoih.

SlavS, glasul eî 2-iea, insui glasul.

C ei ce am trecut din necre-
din la bun credin î cu
lumina cunotinii ne-am lu-
minat, s plesnim cu manile,
precum zice Psalmistul, adu-
când laud de mulumire lui

Dumnezeu. i cu cinste s ne
închinm sfintelor icoane ale
lui Hristos i celor ale Preacu-
ratei i ale tuturor sfinilor,
care sunt însemnate pe perei,
pe scânduri i pe sfinitele 1

vase
; lepdând pgâneasca

credin a celor necredincioi.
Pentruca cinstea icoanei, pre-
cum zice Vasilîe, trece la chi-

pul carele s’a închîput. Cerând
pentru rugciunile Procuratei

maicii Tale, Hristoase Dumne- §t
zeul nostru, î ale tuturor sfin- |f
ilor, sa ne dr u eti nou M
marea mil.m

i acum, a Nsctoarei*

O , minune mai nou decât H
toate minunile cele de demult! HC cine a cunoscut s fi ns-
cut maic fr brbat i s
poarte în brae pre cela ce
cuprinde toat* fptura ? A lui

Dumnezeu este voia, cel ce
s'a nscut. Pre carele ca pre
un prunc, Preacurat, în bra-
ele tale purtându-L, i îndrz-
neal ca o maic ctre Dânsul
câtigând, nu înceta a-L ruga
pentru cei ce te cinstesc

; cas milueasc i s mântueâsc
sufletele noastre.

Troparul;

Nsctoare de Dumnezeu,.*

i cealalt urmare a Frîve ginerii*

Iar ii e nu este Priveghere, riupk T atâl nostru,

zicem întâi Troparul învierii, apoi Slav,. gj
glasul al 2-lea: S#

P rea curatului Tu chip ne S
închinm bunule, cerând ier- M
tare grealelor noastre, Hris- §|
toase Dumnezeule. C de voie g#
bine ai voit a Te sui cu trupul
pre cruce, ca s scapi din ro-
bia vrjmaului pre cari î-ai ff*

zidit. Pentru aceasta cu mul- jff
umît strigam ie: toate le-ai ||
umplut de bucurie, Mântui- M
torul nostru, cela ce ai venit Ms mântueti lumea. 15

.8^

M
mmmMmMMMMM

M

mm
mm



m
mm

230 *o£ duminica. Sg*

i acum, a Nsctoarei.

Toate tainele tale sunt mai
M pre sus de cuget

;
toate sunt

H prea slvite. Nsctoare de

Dumnezeu. Cu curia fiind

H pecetluit i cu fecioria p-
li zit, maic te-ai cunoscut ne-

m mincinoas, nscând pre Dum-
H nezeu cei adevrat Pre carele

H roag-L,sa mântueasc sufle-

ci teie noastre.

U. LA UTRENIE
tg i .a Dumnezeu este Domnul,..Troparul Învierii.

de dou cri.

Slav

:

prea curatul u ITu c hip. .

.

i acum. a Nsctoarei de Dumnezeu :

Toate tainele tale sunt...

m
mM
*3
*3

*3

*3M Învierii, ale Craci', învierii i ‘al Nâseâi oarei

j|g
de Dumnezeu, icato pe 8 ;

i*i din Trîyd pe d

^ Compunerea Lui Teofan. Acrostihul la

Greci este acesta

:

Apoi obinuitele Stihologlt i cealalt

rânduial dup obiceîu.

CANOANELE

*3mm
33
*%m
mMm

Astzi a venit raia cea de Dumnezeu
luminat a bunei credine.

Cântarea l-a. glaul al 4-lea, Irmos

:

Adâncul Mrii Roii...

S
ltând cu veselie astzi
noi, credincioii, strigm

:

H Cât sunt de minunate lucrurile

H Tale, Hristoase,î puterea cât

H este de mare; cela ce ai fcut

H înelegerea i unirea noastr.

M Venii gânditorilor de Dum-
H nezeu s svârim ziua de

34
34
34
34

bucurie ;
acum cerul i pmân-

tul se veselesc, cetele îngereti
Jjf

i adunrile omeneti prea 34

ales prznuind. H
34

Prea mare facere de bine
|||

vzând, adic mdular iîe lui 34

Hristos cele desprite, adu- §f
nate întru una, cu manile s 34

plesnim i s ludm pre g#
Dumnezeu, cel ce a îndreptat |4

pacea. 34

Slava, 34
34

Datu-s'au astzi Bisericii 34

birutnile, cu voia i cu sfatul ||
cel dîn îndemnul lui Dumne- 34

zeu, at lui Mihail i al eo-
|j|

doreî, împrailor, cari au inut |4
credina cu bun cretintate.

|4
i acum, a Nsctoarei. 34

Armele pgânetilor eresuri H
adevrat au pierit; c vzând |4
locaultu,Preacurat cinstit, 34
împodobit cu icoane, dupre §J|

obiceiul cretinesc, acum cu

prea sfinenie ne bucurm.

Catavasie.
JUb

Adâncul mrii roii, cu urme
„neudate, pedestru trecându-1

||
„Israil cel de demult cu manile 34

„lui Moisi în chipul crucii, pu-
„terea lui Amalîc în pustie a 34

„biruit". m

N
Cântarea a 3-a. Irmos :

Veselete- te de tine...

u se mai înal acum
sprânceana pgânilor e- |4



lîWcîSa^c^

«*§ întâia din post §0» 231

retîci; cci puterea Iui Dum-
nezeu a întrit ortodoxia.

Norii, dupre zisa profeiei,

s ne stropeasc nou din cer

astzi rou fctoare de viea,
pentru înlarea credinei.

Cu bun vers s vesteasc
trâmbîile cele de tain ale

apostolilor lui Hristos, mai
pre sus de fire, înlarea cin-

stitelor icoane.

? Slavi.

S ludm pre Hristos, cel

ce ne-a artat o împrteas
bine credincioas i de Hristos
iubitoare, împreun cu odrasla
ei cea de Dumnezeu încunu-
nat.

i acum, u Nsctoarei.

Locaul tu cel sfinit luân-

du-1 noi credincioii, Preacu-
rat, ne rugm s iie luminm
acum cu darul cel luminos.

Catavasîe.

Veselete-se deTineBiser ica
„Ta, Hristoase, strigând: Tu
„eti puterea mea, Doamne
„i scparea i întrirea".

SecleaSna, glasul 1 iu.

Podobie Ceata îngereasca...

Dumnezeescul Tu chip în

icoan însemnându-1, naterea
Ta, Hristoase, luminat o vestim,
minunile cele negrite i rs-
tignirea cea de bun voie;

prin care dracii se gonesc cu
fric i necredincioii cu cu-

tremur se tânguesc, ca nite
prtai ai acelora.

Slav.

Cu chipurile profeilor, cu
feele apostolilor, cu icoanele
i cu închipuirile sfinilor mu-
cenici î ale tuturor sfinilor,

cu sfinenie se împodobete;
cu ale Mirelui celui netrupesc
i cu strlucirile cele Înele-
gtoare ale miresei se lumi-
neaz maica, Sionul cel de sus.

i acum, a Nsctoarei.

Celor ce cu dragoste cins-

tesc sfânt icoana ta, Preacu-
rat i adevrat maic a Iui

Dumnezeu, te vestesc cu un
glas i cu credin se închin
ie, arat-te pzitoare i tare

sprijineal, gonind toat ru-
tatea departe dela dânii, ca
ceeace toate le poi.

Cântarea a 4-a. Irmos :

lîidicat pre cruce...

Cu dumnezeeasc cerceta-

rea Mângâitorului sfine-

te biserica Ta i cu venirea
lui gonete înelciunea ere-

sului, cuvinte al lui Dumne-
zeu, mult milostive.

De pgântatea cea prea
silnic mântuind pre poporul
Tu,f-ls seaprind cu râvna
cretintii i cu credin s gg

mMM
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strige : Slav puterii Taie;
Doamne.

Vzând c se lumineaz
dumnezeetile locauri cu sfin-

itele chipuri ale icoanelor lui

Hrîstos i ale Nsctoarei de
Dumnezeu, cu sfinita cuviin
ne bucurm.

SI av,

mprteasa cea împodo-
bit cu cunun, dorind de ade-
vrat împria lui Hrîstos,

a zugrvit Preacurat icoana
lui i chipurile sfinilor.

î aaura, a Nsctoarei

1 ntrupat nscând pre dam-
nezeeseul cuvânt, ce eace eti
plin de daruri, sfinenie cu-
vioas lui Dumnezeu te-ai ar-
tat; pentru aceasta Biserica
ta cea luminat o inoîm.

Catavas ie.

R idicat pre cruce vzându-
„Te Biserica, pre Tine soarele
„dreptii, a sttut întru a sa
„rânduial, precum se cuvine,
„strigând: Slav puterii Tale,
„Doamne".

Cântarea a 5-a, Irmos:

1 u Doamne lumina mea.

D une Doamne Bisericii Tale
întrire, ca s petreac

în veacul veacului, necltit
de valul eresurilor.

Prete tot pmântul a str-
lucit lumina veseliei, î a dum-

nezeescului ajutor, celui dat
de sus credincioilor.

Cela ce eti unul bun i iz-

vor buntii, Tu înal cornul
drept cinstitorilor împrai, al

celor ce cinstesc icoana Ta.

Slav,

Lumina cea neapusa a bu-
nel credine ne-a rsrit nou,
cu porunca cea de Dumnezeu
însuîiat a credincioilor îm-
prai, i cu voia cea gândi-
toare de Dumnezeu.

,
i ac urc, a Nsctoarei.

I noeste-ne nou frumuseea
cea dintâi, Preacurat, maica
Iui Dumnezeu; i casa ta a-
ceasta sfinete-o cu darul tu.

Catavafe,

Tu, Doamne, lumina mea
„în lume ai venit, lumina cea
„sfânt, care întorci dintru în-

„tunerecul necunotinii, pre
„cei ce Te laud pre Tine cu
„credin".

3#

34

34
34
34
34
34
34
34

1 marea a fi- a, Irmos:

! ertfi-voiu ie cu glas de landa,.,

S crie-se i se cinstete cu
închinciune credincioas

chipul Stpânului; i iari ia

îndrsneal Biserica preasl-
vind cu bun credin pre
Mântuitorul.

G clete-se de întristare î
de întunerecul eresului Bise-

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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dea lui Hristos, i se îmbrac
cu hain de veselie, i cu dum-

purttor de lumin
dar se acopere.

Slav.

Bun slvire strlucirii de
demult, a dobândit adunarea
drept slvitorîlor, cu voia îm-
prtesei Teodorei i a Fiului
eî, bine credinciosului auto-
crator, Mihail.

acum, a Nse&loarei.

Cela ce a poruncit de de-
mult s se fac cortul mrtu-
dei, ca întf’un cort cuvânttor
întru tine a locuit, cel singur

H preaslvit, carele preaslvete
îi! Fecioar locaul tu cu minuni.

Catavasie.

j ertfi-voiu ie cu glas de
„laud, Doamne, Biserica stri-

„g ctre Tine, de sângele dra-
cilor curtndu-se, cu sângele
„cel curs prin milostivire din
„coasta Ta“.

c o N d a c

glasul al 8-lea.

C uvântul Tatlui cel necu-
prins, din tine, Nsctoare de
Dumnezeu, s’a cuprins întru-
pându-se i chipul cel întinat,

la chipul cel dintâi întorcân-
du-1, cu dumnezeeasca podoa-
b l-a amestecat. Deci mr-
turisind mântuirea, îl închi-
puim cu fapta i cu cuvântul,

icos

*3
*8

*8
*s
*3

*8
*8m
*3
*8
*3
*s

*3
*3
*3m

Aceast tain a rânduielii,

dela Dumnezeu fiind insuflai,

de demult proorocii, i do-
bândind strlucirea ei, mai
înainte o au vestit, pentru noi
cei ce am ajuns la sfâritul
veacurilor. Deci luând din ea
dumnezeeasca cunotin, un
Domn pre Dumnezeii cunoa-
tem în trei fee slvit

;
i aces-

tuia slujind, o credin t un
botez, întru Hristos ne-am
îmbrcat. Deci mrturisind
mântuirea, cu fapta i cu cu-
vântul pre acesta închipuim.

SINAXAR
LA DUMINICA ÎNTÂIA A POSTULUI

MARE
Sinaxarul din Minei, apoi acesta.

[ n aceeai zi, in Dumineca întâia a postu-
lui mare, facem pomenire de înlarea sfin-

telor i cinstitelor icoane, petrecut pe tim-
pul de venic pomenire a împrailor Con-
stantinopolei, Mihail i a maieei lui

, Teodora,
în vremea patriarhului Constantinop o lei, sfan-
ul Melodie Mrturisitorul.

STIHURI

T coanele gonite fiind mai nainte cu necu-
viin, bucur, vzându-le scum

cinstite cu credin.

scep

m
*3

eon [«aurul, potrivii îngduinei Iui

Dumnezeu, din pzitor de asini i lu-

crtor cu palmele, a pus stpânire pe
rul împriei Cons tantinopolel, pe vre-

mea când cel întru sfini Gherman a luat în
mânâ cârma Bisericii. îndat L-con a poruncit
de l-a chemat la el i î-a zis

:

- * Mi se pare, înalt Prea Sfinite Stpâne,
c£ icoanele nu se deosebesc intru nimic de
idoli. Poruncete, deci, s le scoat repede
din biserici. Iar dac sunt adevrate icoanele
sfinilor, atunci s fie ridicate mai sus. pentru
ca s nu le spurcm necontenit srutâniu-Io
i sâ cdem astfel în pcat.

Patriarhul a respins aceste cuvinte groaz-
nice ale împratului l l-a spus :

34m
m
34
34
34
34
34
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|!5 — S nu îiî tu acela, împrate ! Am auzit

sTO c s’a pornit odat cineva cu furie împotriva
Sw sfintelor icoane; iar numele aceluia este

Conon.
— Eu m numeam aa, a rspuns împ-

ratul, pe când eram copil,

l’entruc Gherman n’a vrut s asculte dc
5*3 porunca sa, împratul l-a surghiunit de pe
5*3 scaunul patriarhal i l-a înlocuit cu Anastasie,w care-i împrtea gândul. i aa s'a ivit alunei

$3 lupta împotriva sfintelor icoane.M Se spune c Evreii i-au bgat în cap lui

B
Leon aceste gânduri groaznice. Pe când Lcori

era srac l-i câtiga hrana Împreun cu ei

pzind asinii, i-au prezis, printc’o vrjitorie
c are s ajung împrat.

5*3 Dup ce Eeon i-a sfârit râu viaa, a urmat
tronului împrtesc, dar mai mult înc, furiei

*§ împotriva sfintelor îcoane, puiul de leu cel

j*jf mai cumplit, nscut din el, Constantin Copro-

^ nim. Pentru ce s mai spunem câte fapte i
#5 ce fel de fapte groaznice a svârit i acest

nelegiuit? Dar i el i-a sfârit viaa i mai
3*5 ruinos î-I urmeaz pe tronul împrtesc fiul™ su nscut cu Hazara. Dar pentruc i el i-a
*3 trit ru viaa, l-au urmat la conducerea im=
5*3 parai el Irina i Constantin. Acetia, sftuii
5*3 fiind do prea sîi rUltul patriarh T&ra&ie, au
5*3 adunat al aptelea sobor ecumenic i Biserica
5*3 lui Hrlstos a cptat iari sfintele icoane.M Dup ce au prsit l acetia tronul impr-

te sc, s'a urcat Nichifor patricianul, apoi Sta-
w* yrachie, fiul lui, dup care a urmat Mibaîi
TO Rangabe, Toi au cinstit sfintele icoane. Luîm Mihâil îi urmeaz slbatecul Leon Armeanul.
5*3 Acesta pornete o a doua lupt împotriva
5*3 icoanelor, înelat fiind do un monah ereticm ce locuia închis îotr’o peter. i Iari este
5*3 lsat flr podoab Biserica lui Dumnezeu.
5*3 Dup Leou Armeanul vine pe tronul împr-
Jg tesc Mihaii Amoreul. Dup el a venit Teofil,

fiul su, care i-a lsat în urm pe înaintaii

j*3 si in nebunia sa împotriva icoanelor. Acest
5*3 Teofil a dat la osânde l munci groaznice pe

|jj|
muli dintre sfinii prini. Dup ce i-a stu-

to rat cruzimea timp de doisprezece ani, s'a

5*3 îmbolnvit do disenterie
;
când era aproape

5*3 de moarte îi deschidea atât de mult gura
5*3 inoât i se puteau vedea mruntaiele. Imprâ-
5*3 teasa Teodora era foarte întristat din pricina

aB ta. Copleit de durere a adormit i vede
iu vis pe preacurata Nsctoare de Dumnezeu

#3 cu pruncul cel mai nainte de veci în brae,
5*3 înconjurat de îngeri strlucitori, care loveau
5*3 i-î bâteau joc de Teofil, brbatul ei. Gând
5*3 s'a sculat din somn, Teofil î-a venit puin în

5*3 simire i a strigat
: „Vai de mine ticlosul

!

9
Din prlcina'sfmtelor icoane sunt btut !“ în-

dat împrteasa a pus la cptâiul luî Icoana
Nsctoarei de Dumnezeu ! i s’a rugat ei

5*3 cu lacrimi. Iar Teofil, dei-l era grozav de

ru, vzând pe unul din cel ce stteau in
jurul luî c poart engolpion i l-a smuls i
l-a srutat. i îndat gura Iul, care scrânea
împotriva icoanelor, i neruinatul lui gâtlej,

care sttea deschis, au venit la starea lor
fireasc de mal nainte, i s'au potolit necon-
tenitele dureri i chinuri i a adormit mrtu-
risind c bun lucru este a cinsti i a ne în-
chin» sfintelor icoane- Scoând deci împr-
teasa din lzile ei cinstitele i sfintele icoane,
3-a fcut pe Teofil s le srute i s lo cin-

steasc din tot sufletul. Dup puin vreme
Teofil a murit. Teodora a chemat pe toi cei

din surghiun, a dat drumul celor din închi-

sori i îe-a poruncit s triasc in libertate

A izgonit dc po scaunul patriarhal pe loan,
numit i lanis, care era mai mult cpetenia
vrjitorilor i cpetenia dracilor, decât cpe-
tenia cretinilor Pe tronul patriarhal 'a suit

mrturisitorul lui ITristos, Metodie, care a p-
timit multe mai naiute i In groap de viu

fusese îngropat.

Aa Btând lucrurile, loanichie cel marc,
care a sihstrii în munii Oiiuipuluf, a avut

o cercetare dumuezeeasc. A venit la el

marele sihastru Arsaachie i i-a spus

:

— Dumnezeu m’a trimis la tine ca s mer-
gem la prea cuviosul brbat Isaia, oare si-

hstrete închis într
T

o peter din Nlcomidla
spre a înva dela el cele ce’s plcute lui

Dumnezeu i potrivite Bisericii lui.

i intradevr, când au ajuns la el, au au-

zit din gura lui

:

— Acestea zice Domnul :
„lata s’a apropiat

sfâritul dumanilor icoanei mele. Du ceti-v
la împrteasa Teodora, dar i la patriarhul

Metodie i le grii aa : S oprii pe toi cei

nesiinii i aa împreun cu îngerii s-mi
aducei jertf, cinstind icoana chipului meu
i crucea.
Când au auzit acestea s'au dus Îndat la

Constantinopol i au vestit cele ce li s au
spus patriarhului Metodie i tuturor aleilor

lui Dumnezeu. Iar el adunâdu-se s'au dus la

împrteas, pe care au aliat- o ou totul în-

credinat, cci din prini era evlavioas i
iubitoare de Dumnezeu. Împrteasa îndat
i-a scos icoana Nsctoarei de Dumnezeu
cc-i atârna la gât i în vzul tuturor a sru-
tat-o spunând:
— S fie anatema toi cei cari nu se în-

chin i nu srut icoanele, nu ca pe Dum-
nezeu, ci ca pe nite icoane ale acelora care

au iubit pe Dumnezeu

!

Toi cei care erau acolo s’au bucurat cu
bucurie mare. împrteasa, la rândul oi, I-a

rugat i ea s fac rugciuni pentru Teofil,

brbatul el. Au fost înduplecai din pricina

credinei ei, cu toatec Ia începui nu voiau.

i în adevr cel întru sfini Metodie a adunat
poporul, tot clerul i pe arhierei în marea

mm
3*
3*
34mm
34
34
34
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biseric a lai Dumnezeu, printre care erau

i aceti brbai alei : cei din Olimp, Marele

IoanicMe, Arsaachîe l Jfavcratie, ucenicii Iui

Teodor Studitul, Trofeu i Teodor scriitorii

i mrturisitorii, Mihail aghlopolitul i sin-

cbelul. Cu toii au fcut toat noaptea rug-
ciuni ctre Dumnezeu pentru Teoîil, rugâu-

du-ae ou toii cu lacrimi i cu încordat rug.

Aa au fcut timpul celei dintâi sptmâni a

postului mare. Acela lucru ba fcut i îm-

prteasa Teodora împreun eu femeile l cu

cellalt popor.
-

t f L

In iimp ce îeeau aceste rugciuni, vineri,

pe la revrsatul zorilor, împrteasa a adormit

l i se prea c se gsete la picioarele cru-

cii i c treceau pe cale, eu mult sgomot,

nite oameni care duceau felurite unelte de

chin. In mijlocul lor era dup legat cu mâinile

la spate i împratul Teoîil. Când l-a vzut,

a mers i ea dup eeî care-1 duceau pe Teoîil.

Ajungând la poarta cea de aram, a vzut
un brbat strlucitor Ia fa, care sta înaintea

icoanei lui Hristos. Teoîil s a oprit înaintea

lui. împrteasa s'a alius de picioarele acelui

brbat i se ruga pentru împrat. Dar numai

ce a deschis Teodora gura, c acel brbat
i-a i zis

: v „— Mure este, îemee, credina tal Afl c
pentru lacrimile i pentru credina ta, înc
i pentru rugile i rugmiele robilor mei i
ale preoilor mei, iert pe Teoîil, brbatul tu

!

Dup aceea a spus i celor care-1 duceau

pe Teoîil

:

— Desiegui-1 ! dai-1 femeii lui

!

împrteasa l-a luat i a plecat bucurându-

se i veselii] du-se. i îndat s’a trezii din

somn. Acestea a vzut împrteasa Teodoia,

Iar patriarhul Metodie, in timp ce se fceau
rugciuni i cereri pentru Teoîil, a luat o

hârtie curat i a scris pe ca numele tuturor

împrailor eretici, între care a pus i nu-

mele lui Teofll. Aceast hârtie a pus o sub

sfânta Mas fr s tie nimeni. Vineri vede

i el un înger înfricotor c intr în biserica

cea mare. Se apropie de el i pare câ-i spune

:

— i-a fost ascultat rugciunea, epîscope

!

împratul Teoîil a cptat iertare! Nu mai

supra pe viitor Dumnezeirea cu e
1

1

Patriarhul vrând s tie de-î adevrat ve-

denia, e a sculat din locul unde era, a luat

hârtiai-a desfcuta — o, judecile lui Dum-

nezeu ! - a gsit ters cu totul de Dumnezeu
numele lui Teoîil.

Mult s'a bucurat împrteasa când a auzit

acestea l a cerut patriarhului s adune în-

treg poporul cu sfintele cruci î eu sfintele

icoane Iu biserica cea marc, ca s’o împodo-

beasc din nou cu sfintele icoane i s iaca

tuturora cunoscut aceast nou minune. i
într'adcvr îndat s au adunat toi în biseric

cu lumânri îti mâni. A venit i împrteasa

C5K

cu fiul ei. I fcând litanie au pornit de acolo

pân la aa numitul Miliu, cu sfintele icoane,

cu dumuezeetilc i cinstitele lemne ale crucii,

cu sfânta i dumnezeeasca Evanghelie, stri-

gând : „Doamne, miluete-ue i tot aa s’au

întors din nou în biseric l au svârit
dumnezeeasea Liturghie, aezând la locul lor

sfintele i cinstitele icoane cu ajutorul unor

brbai cu o via deosebit de sfânt. Apoi

au fost proclamai cei evlavioi care au cre-

zut drept i au fost îndeprtai i anatetnati-

sse.i cei ncevlavioi i care n'au primit cius-

iirea sfintelor icoane. i aceti sfini mrtu-
risitori au hotrit atunci ea în fiecare an sa

se fac aa aceasta sfânt prznuire, ca nu

cumva s cdem din nou in aceeai rtcire.

Pentru rugciunile sfinilor ti mrturisi-

tori, Icoan intru totul asemenea Tatlui, mî-

îuete-u© pc noi, Amin.

Cântarea a 7-a, Irmos :

in cuptorul persesc...

34
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S dnuiasc împreun cu

veselia Bisericii, întru dum- 34

nezeeasca dragoste, oastea cea §§
îngereasc, cu dumnezeesc

gj
gând, cântând; Bine eti cu- g*

vântat In Biserica slavei 1 ale,
|J

Doamne, 34

^ * jflk

Biserica celor întâi nscui
i adunarea se bucur, vzând
acum pre dumnezeescul po- 34

por cu un gând cântând: Bine ||
eti cuvântat în Biserica slavei 34

Tale, Doamne. m
34

Slav. §4
HjUp

Scpând de negura eresului, 34

cu voia Teodorei, împrteasa ||
cea vrednic de cinste, cân- 34

tm: Bine eti cuvântat în p
Biserica slavei Tale, Doamne. 34

î acum, a Nsctoarei.

pre sus

34
34
34

Mai pre sus decât cetele ^
cele de sus te-ai înlat, Prea- **
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ia
$3 curat, tu unafcându-te maica

H|
Fctorului tuturor. Deci bucu-

ri rându-ne, strigm: Bine eti
ÎH cuvântat tu între femei, Prea-

curat Stpân.m *

îjf Catavasie.
jtg

[ n cuptorul persesc tinerii

H „lui Avraam, cu pofta bunei

U|
„credine, mai vârtos decât cu

îi „vpaia focului fiind aprini,

U|
„au strigat: Bine eti cuvân-

m „tat în Biserica slavei Tale,

H Doamne".

U| Cântarea a Sa. Irmos

M âinile întinzâudu-i Danii!...

|
egile pmânteti ale Bise-

JL ricii pzindu-le, scriem i-

U|
coanele lui Hristos i ale sfin-

ii ilor lui i le srutm cu gu-

U| rile, cu inima i cu vrerea,
** strigând: Binecuvântai toate

îj lucrurile Domnului pre Dom-
** nul.

H C instea î închinciunea

Jjj
icoanei, cu adevrat aducân-

H du-o la acela al cui este chipul,

U| o cinstim, urmând învturi-
lor gritorilor de Dumnezeu
i lui Hristos cu credin stri-

gi
gm: Binecuvântai toate lu-

ai crurile Domnului pre Domnul.

Binecuvântam pre Tatl...

H Mintea luminându-i cu lu-

I!
mina dumnezeescului Duh rin-

stita împrteas i rod uri

H dumnezeeti având, a iubit

bun podoaba Bisericii lui

DUMINIC §0» m
Hristos i frumuseea: Bine-
cuvântând împreun cu ere-

dincioîi pre lisus Dumnezeu M
i om. H

i acum, a Nsctoarei.
||

C u razele luminii celei în-

elegtoare strincindu-se casa m
Ta cea dumnezeeasc, um- ||
breaz acum pre toi cu norul
Duhului i sfinete pre cei

credincioi, cari cu glas cânt

:

Binecuvântai toate lucrurile 15
Domnului pre Domnul. g
Irmosul: S ludm, bine s cuvântm...

M âinile întinzându-i Danii!, ||
„gurile leilor cele deschise în M
„groap le-a încuiat; i pu- ÎS
„terea focului au stins, cu buna 8#

„fapt tncingându-se tinerii &$
„cei iubitori de buna credin,

g|
„strigând : Binecuvântai toate 12
„lucrurile Domnului pre Dom- M
„nul. m

Cântarea h a. Irmos:

II ristos, piatra cea Despicat.

tt sfinitele zugrveli ale |Sf

icoanelor împodobit v-
g|

zând iari cinstita Biseric, 12
cu cucernicie toi s alergm
i lui Hristos s strigm : Pre
tine Te slvim întreit-sfinte.

c

m
P odoaba i cinste câtigând M

Biserica :cruceaTa i cinstitele H
icoane i închipuirile sfinilor,

cu veselie, Stpâne, i cu H
bucurie Te slvete. ||

Slav. M
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Lumineaz cu dumnezeeas-
ca Ta slvire pre împraii
notri, îndurate, i cu tabere

îngereti i cu tot felul de în-

trarmare îngrdete-i, supu-

nându -le lor Stpâne semefia

pgânilor*

i acum. a. Nsctoarei

R idicatu-s’a osândirea str-

moaei Evei, de Dumnezeu
Nsctoare, c tu curat ai

nscut pre Stpânul tuturor

cu chip negrit; a cruia ase-

mnare acum pre icoane o

srutm.
Gatavaste.

Hristos, piatra cea netiat
„de mân, cea din marginea
„unghiului, din tine muntele

„cel netiat, Fecioar, s’a tiat,

„adunând firile cele osebite

;

„pentru aceasta veselindu-ne,

„pre tine Nsctoare de Dum-
nezeu te slvim

luminAnda învierii.

Slav, aceasta.

Podobia ; Cu apostolii s ne suim.,.

Sltai, bucuraî-v, cu ve-

selie cântai strigând: Cât sunt

de minunate i de slvite lu-

crurile Tale, Hrîstoase! i cine

va putea s spun puterile

Tale, Mântuitorule? Cela ce ai

împreunat unirea voinei si

întocmirea noastr într’o Bi-

serica.

§i acum, a Nsctoarei,

A rmele vrjmaului eres

acum au lipsit i pomenirea
lui a pierit cu sunet; ca v-
zând biserica ta, Preacurat,

foarte frumos împodobit cu

odorul cinstitelor icoane, de

bucurie toi ne umplem.

LA LAUDE

Stihiri : 4 ale învierii, 1 a lui Anatolie, $ din

Triod 3 p*dobnice, glasul al 4-îea :

Podobia. D at-ai semn celor ce se tem,..

Intru Tine se bucur acum
Biserica, iubitorule de oameni,

întru mirele i Ziditorul sau;

carele cu dumnezeeasca voie

ai scpat de înelciunea ido-

leasc, i ie însui o ai logo-

dit prin cinstitul Tu sânge.

Cu veselie primind sfinit în-

nlarea icoanelor i bucurân-

du-se, pre Tine Te laud i Te
slvete cu credin.

M rturisi-m^voiu ie, Doamne, cu toat

B*

mmm

m
mM
m
b*
g*

M

b*M

Stih

inima mea...

ISMSWS

I nchipuirea trupului Tu în-

nlându-o, Doamne, cu dra-

goste o srutm, artând taina

cea mare a rânduelii Tale.C
nu Te-ai artat nou, iubito-

rule de oameni prin prere,

precum zic lupttorii de Dum-
nezeu ucenicii lui Manent; ci

dupre adevr i cu fire tru-

peasc, printr’nsa suindu-ne

spre a Ta dorire i dragoste.

Stib : V eselî-m-volu i m voiu bucura
Intru Tine...

Zi plin de bucurte i de

veselie astzi s’a artat, c

m
m

m

m
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| lumineaz lumina dogmelor

f§ celor prea adevrate i str-
lucete Biserica lui tiristos,

împodobmdu-se acum cu în-

nlarea sfintelor icoane, i cu

H strlucirile chipurilor, i se

jg face credincioilor unire de
Dumnezeu druit.

gtih :
Scoalâ-Te, Doamne, Dumnezeul meu,.,

i cântm Stiliira zilei, glasul al fî-len,

Moisi în vremea postului a

luat legea i pre popor l-a

tras la sine; Hie postindu-se,

cerurile a încuiat; i cei trei

tineri ai lui Avraam pre tira-

nul cel fr de lege prin post
l-a biruit PrintrTnsul i pre
noi, Mântuitorule, învrednice-
te-ne s ajungem la învierea

Ta, Cari strigm aa: Sfinte

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte

fr de moarte, miluete-ne
pre noi.

Slavâ, tot accastn,

i acum:

Prea binecuvântata eti,-

Doxologia mare, Ecteniile i A polisul

l Litie in Pridvor, dup obicei u, cântând;

Slavi, i acum, StjhLrn Evangheliei.

Ceasul T t învtur slân lului Teodor St u ditu J,

A polisul.

LA LITURGHIE
fericirile glasului, pu 6, i (lin Canon ui zilei

Cântarea a 6-a, pe 4.

Prochimen, glasul ai 4-lea, cântarea prinilor:

il ine eti cuvântat Doamne Dumnezeul
prinilor notri,..

Stih , C drept eti întru toate...

Apostolul din Epistola ctre Evrei,

Evanghelia dela Ioari.

i se svârete Liturghia marelui Vasilie.

Asemenea i în celelalte Duminici ale Sfân-

tului post, afar de Dumiuîca Siâlprilor.

CHINON1CUL
Ludai pre Domnul din ceruri...

Sau

Bucurai-v drepilor.,.

La mas m:.ncâm fierturi cu untdelemn, iar

nu pete.

DUMINICA SEARA
Dup Psalmul începtor, la Doamne strigat-am,

Stilurile pt? 10, cântând, din Octoili, 4 Stiliiri

do umilin, ale pocâinii, i din Triod 13 Po-

dobnj.ee, ale luî losiî. Glasul ai 4-lea.

Podobfo: DaLai semn celor ce se tem.,.

ia-mi umilin î înstri-
nare de ruti, î îndrep-

tare desvârit, mie celui

cufundat acum în patimile tru-

pului î deprtat dela Tine,

Dumnezeule împratul tutu-

ror; c n’am ndejde de ni-

cerh i m mântuete pre
mine desfrânatul, pentru mult
buntatea Ta, lisuse atotpu-

ternice, Mântuitorule a! sufle-

telor noastre.

Dumnezeeseul Moîsi cu pos-
tul curindu-se, a vzut pre
cel dorit. Deci acestuia râv-

nind smeritul meu suflet,

sârguete a te curai de ru-
ti m ziua postului, ca s
vezi pre Domnul dândn-î ie
iertare; pre cel ce este bun

fc*
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i iubitor de oameni, î întru

tot puternic.

Alta, a lui Teodor, glasul ai 6-lca.

Podohie : A rhanghelicetc s ludm,,.

S începem acum a doua
sptmân a postului cu fa
luminat, svâriridu -1 din zi

în zi frailor; fcându-ne c-
ru de foc, ca i Iile Tesvi-

teanul, cele patru bunti
mari : Gândul s-l înlm cu

neptimirea, trupul s-l m-
trarmm cu curia, gonind
i biruind pre vrjmaul.

fJin Mineiu, treî-

Stuv, i acum: a Nsctoarei de Dumnezeu.

Ieire, . utnln» lin...

Prochimen, glasul ai 8-lea

L>at-aî motenire celor ce se tem de- numele
Tu, Doamne.

„

- Stih i

pela marginile pmântului, ctre Tine am
strigat.

Stih 2

Ascunde-m-voiu intru acopermântul ari-

pilor Tale.

Stih 3

Aa voiu cânta numele Tu în veci...

Si ifJîi

L at-ai motenire celor ce se tem de numele
Tu, Doamne.

S se tie:

Câ aceste dou Prochimene mari:

S nu întorci faa Ta... i Dat-ai motenire-
cu stihurile lor, e© cânt In tot sfântul post,

unul dup altul, începând de la sptmâna
brâncii pân la Duminica a cincea din post, Si

dala învrednicete'ne Doamne, se

Încep metaniile.

LA ST1HOAVNÂ

Siihira zilei, de dou ori.

Glasul ui S ica, singur glasul.

V enii s ne curim pre noi

înine, 'cu milostenii i cu în-

durri spre sraci ;
nu trâm-

biând facerea noastr de
bine. S nu tie stânga lucrul

dreptei
;
s tiu risipeasc^ tru-

fia rodul milosteniei
;

ci întru

ascuns s strigm ctre cel

ce tie cele ascunse : Printe!
iart grealele noastre, ca un
iubitor de oameni.

Martirica

M ucenicii Domnului, tot lo-

cul sfinii i toat boala t-
mduii ; i acum rugai-v,
s se mântueasc din cursele _
vrjmaului sufletele noastre,

rugamu-v. Uf

Slav, i acum ; a Nsctoarei. §£

Cele cereti te laud pre p
tine cea plina de dar, Maic, p
care nu tii de mire î noi s*

slvim naterea ta cea necu-
|5f

prins. Nsctoare de Dum-
g|

nezeu, roag-te s se mân- M
tueasc sufletele noastre.

||
Ki cealalt râiHluIala, dup A Miicci

(S©S)©©©©©(2)<S)S) §f3Hr

LUNI
LA UTRENIE

Dup întâia Stiliologie, Sed©Inele cele de

umilin, din Oetoib, ti a Nsctoarei.

Dup a doua stihologie, edeaina
glasul al 4- ie a.

Pddobie : S pimântaiu-s'a losîi...
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jre mine cel omorît cu su-

fletul, prin rodul clcrii
de porunc, înviaz-m Hris-

toase ca un îndurat, prin post

adevrat i prin pocin, ro-

gu-rn
;
î-mi d sa umblu

pururea în cile cele drepte

i bune ale cinstitelor Tale po-
runci; ca dobândind dumne-
zeeasc slvirea Ta, împreun
cu toi cei ce Te iubesc pre

Tine, s laud Eisuse buntatea
Ta pentru toate.

Slav, tot aceasta.

i acum, a Nsctoarei.

In întreitele valuri ale pa-

timilor învîforat fiind eu, ne-
priceputul, Preacurat, te

chem pre tine cu cldur : Num lsa s pier pre mine, ti-

closul, ceeace ai nscut a-

daticul mîl ii ;
c afar de tine

alt ndejde n’am câtigat. S
nu m art dar batjocur i
râs vrjmailor, eu cel ce n-
djduesc spre tine. C poi
câte voetî, ca ceeace eti
Maica Dumnezeului tuturor.

Dup ft treia Stiliologie, edea! na,

glasul al 6-lea.

roclubitt : Doamne, miluete-ne pre noi...

Doamne, îndrepteaz-ne
pre noi cari începem postul

sptmânii a doua ;
strluce-

te-ne nou sfinenia i lumina
îndreptrilor Tale. i ne în-

vrednicete, pre noi cei ce

plecm genunchele,s adpcem

ie rugciune bine primit; c
Tu eti Tatl nostru i noi fiii

Ti l pre Tine cu fric Te lu-
dm î numele Tu chiemm.

Slav, tot aceasta.

i acum, a Nsctoarei.

începtur mântuirii s*a f-
cut vorba lui Gavriil ctre Fe-
cioara. C auzind aceasta:

Bucur-te ! nu s'a ferit de a-

ceast hîritisire ; nu s’a îndoit

ca Sarra în cort, ci aa a zis

:

Iat roaba Domnului, fie mîe
dttpre cuvântul tu.

Psalmul 50.

Canonul Mi neiului $i Tricântarea lui losiF.

i so cetete Cântarea l-a. din Psaltire.

Cântarea l-s, glasul al 4-lea f Irmos

Pre Voevozii cel târî...

U nule bunule, izvorul milîi,

mielul lui Dumnezeu, cel

ce ai ridicat pcatele lumii ca
un Dumnezeu ! Mântuete-m
pre mine, cel ce m înnec în

întreitul val al pcatelor, în-

dreptidu-m la limanul po-
cinei.

P ostul cel curat este : De-
prtarea de pcate, înstrei-

narea de patimi, dragostea
cea ctre Dumnezeu, nevoina
spre rugciune, lacrimile cu
umilin i grîjîrea de sraci

;

aa a poruncit Hristos în

Scripturi.

P re mine, cel ce sunt rnit
la suflet cu sabia pcatului
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i vtmat cu multe ruti,
tmduitorule al sufletelor
noastre, tmduete-m ca un
fctor de bine, puindu-mi

doctoriile îneleptelor Tale po-

runci, iubitorule de oameni.

A Nftacâtoarol de Dumnezeu.

C eea ce eti cort nespurcat,

prea sfânt Fecioar, cur-
ete-m pre tnine cel cuprins

de asuprelele cumplitelor pa-

timi, cu izvorul milei tale.

i-mi d ploi de umilin, St-
pân, pierzându-mî adâncul

pcatului.

Alt Irmos, glasul a! tHea.

Al Iul Teodor.

A jutor acoperitor...

C a o bucurie de srbtoare,
primind) frailor, a doua sp-
tmân a fctorului de lu-

min post, cu dragoste s lu-
dm pre Hristos, dumnezeete
veselindu-ne.

Vremea cea de umilin a

postului aflându-o acum, s
plângem foarte is suspinm,
i s tindem mâinile ctre în-

sui Mântuitorul, ca s mân-
tueasc sufletele noastre.

Slavfl, a Trei mei.

' Unime în trei ipostasuri,

prea stpânitoare Doamn ’

tuturor, desvârit cârmuî-

toare; ceea ce eti mai pre

sus de toat domnia, Tu ne

mântuete pre noi, Printe,

Fiule i Duhule prea sfinte.

Sî acum, a Nâsc&toarei.

q ine a nscut fiu nesem- p
nat dup legea printeasc ?

Ins pre Acesta îl nate Tatl £#

fr de mam ;
preaslvit gg

minune ! C, tu, Precurat, ai *
nscut Dumnezeu i om.

Slava ie, Duniooaeul nostru, slav ie. P
c um voiu suferi mânia Ta, p

Hr istoase al meu, când vei
||

veni la judecat? i ce ras-

puns voiu afla s^ dau acolo, ^
nelucrând, nici fcând voia Ta, g*
Doamne? Pentru aceasta mai §5
înainte de sfârit iart-m.

r 1
»

Irmosul
: ^

A jutor i acoperitor s'a f-
„cut mie spre mântuire. Acesta

„este Dumnezeul meu i-l
gg

„voiu slvi pre el, Dumnezeul g*
„printelui meu, i-l voiu înla
„pre el

;
cci cu slvire s'a g*

„preaslvit“. p
Sif

Cutarea a S-a, Irmos
:

gl
it âutuilorule al tuturor.

T recând prin nestatornicia P
vieii, am czut în gân-

duri tâlhreti i rnîndu-M
m’am stricat. Tmduitorule £1

al bolnavilor, d-mî mân de

ajutor, cu rugciunile tuturor

sfinilor Ti.

V iforul cumplitului pcat *
turbur mintea mea ;

ci ca pre p
Petru, Iisuse, mântuete-m g#

10
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pre mine cel ce cânt: Toate
lucrurile binecuvântai, lu-
dai pre Domnul.

Cu înfrânate s omorîm pa-

timile, cu postul duhul, cu

aripi s-l înlm spre cer i
s strigm întru umilina ini-

mii : Greit-am ie, Dumne-
zeule

;
ca un îndurat iart-ne.

A Nsctoarei tîe Dumnezeu.

In pântecele tu slluîn-
du-se cel prea înalt, mai des-

ftat decât cerurile te-a a-

rtat Fecioar i prtinitoare

nebiruit celor ce strig : Toate

lucrurile binecuvântai i lu-
dai pre Domnul.

Aii Irmos,

fcTe cel ce -1 slvesc.,.

Arat-mi sufletul, Doamne,
nerobit de tirania patimilor,

ca slobod fcând voia Ta sm bucur i s slvesc st-
pânirea Ta în veci.

eînfrânarea lui Isav ur-
te-o, suflete al meu, i râvnete
celor bune ale lui lacov

;
îm-

piedec pre Veliar prin post;

îmbogete-te cu cele dum-
nezeest! si laud în veci.

a j-

Binecuvântm pre Tatl...

Pre un Dumnezeu dupre
fiin cinstesc, trei ipostasuri

laud cu osebire, altele, iar nu
de altfel; de oarece dumne-
zeirea este una, stpânire în

*
1

trei fee; pentruc este Tatl
i Fiul i Duhul.

î atmm, a Nsctoarei.

Din luminatul tu pântece,

ca un mire din cmar ieind
Hristos, a strlucit lumin
mare celor din întimerec ;

c
strlucind soarele dreptii,
Preacurat, a luminat lumea.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie,

Ap bând nu s
Ta nebunit ni-

menea, iar Noe cercând vinul

s’a aflat gol; i Lot din acesta

a nscut seminile rutii.
Deci fugi, o suflete al meu,
de asemnarea acestora, lu-
dând pre Hristos.

Irmosul : 3 lândm, bine sâ cuvântm ..

Pre cei ce-I slvesc ostile

„cereti î de dânsul se cu-

tremur * heruvimii i sera-

fimii, toat suflarea i zidi-

rea ltidai-L, bîne-L-cuvân-
tai i-L prea înlai întru

iu„toi vecii

Cântarea a 9-a, Irmo:

Eva eu neputina neaseuitrii...

S postim de patimile mâ-
niei, s ne osptm cu

dragoste nemincinoas,s hr-
nim pre cei sraci cu pâine,

hrnindu-ne noi cu dumne-
zeescul dar i cu lacrimile s
stingem lacrimile rspunsului
ce va s fie.

Ticloase suflete, suspin,
OC
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mâhnete-te, arat chipuri de

pocin
;
acum este ziua lâng

ui
;
Cel ce judec fr farie

vine s dea fiecruia cele

vrednice dupre fapte, precum
este scris,

N’am câtigat fapte bune,

întinata-mi-am haina, care o

am luat cu îmbrcarea dum-
nezeesoului botez ;

întru întu-

nerecul necunotinei umblu,

CI îndrepteaz-m acum, cu

lumina feei Tale,Doamne, pre

mine cefdesndjduit
A ^suâtoarei de Dumnezeu.

Mrie, Doamn a toate, pre

mine cel ce m’am fcut rob

tuturor pcatelor, scap-m

a

Fecioar ; c tu ai nscut, mai
pre sus decât tot, Cuvântul,

pre Mântuitorul sufletelor

noastre
;
pre Acel ce este bu-

ntate în fiin.

Alt Irmos

:

Naterea zmislirii...

S ptimim acum ca nite

ostai ai lui Hrîstos, c pre

cât trece vremea, se împle-

tesc cununile celor ce se ne-

voesc, care va da Hrîstos, când

va veni cu slav, s judece

tot pmântul.

Cu totul m'am rnit, Hri-

stoase, tot'nFam umplut de

bube. Vindec-mi ranele i
bubele mele, i patimile i
mucturile cele din pcat

;

ca s aud i eu ca leprosul

glasul Tu cel sfânt : Voesc 1

curete-te.
SEav, a Trfimei.

Unule nscatorule al unuia,

Printe al Fiului unul nscut,

i unule Fiule al unuia, lumin
i raza luminii, i unul Du-
hule sfinte numai al unuia

Dumnezeu, carele eti cu ade-

vrat Domn al Domnului; o

Treime Unime sfânt! mân-
tuete-m pre mine cel ce

gresc de dumnezeirea Ta.

i acuii , a Nsctoarei.

Minunea naterii tale m
spimânteaz, ceea ce eti cu

totul fr prihan. Cum ai z-
mislit fr smân, pre. Cel

necuprins? Spune cum ai r-
mas Fecioar, dup ce ai ns-
cut ca o maic? Acest lucru

ce este mai pre sus de fire,

primindu-1 cu credin, închi-

n-te Celui ce s’a nscut
;
cci

câte le voete le i poate.

Slav ie. Dumnezeul nostru, slav ie.

Postul a fcut pre Moisi v-
ztor de Dumnezeu

;
pre Ilie

oarecând mergtor în cru
de foc, i pre Pavel minunat
cltor fa cer. Pentru aceasta,

suflete al meu, s postim de

ruti, i ne vom rpi i noi

la înlimea neptimirii.

Irmosul

;

M
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„de smân este netâîcuit;
„rodul maicii celei fr de
„brbat, este nestricat; c na-
„terea lui Dumnezeu înoete
„firile. Pentru aceasta pre tine

„toate neamurile, ca pre o
„maic mireas a lui Dumne-
„zeu, cu dreapt credin te

„slvim u
.

Luminând» g asului, de trei ori.

LA STIHOAVNÂ
Stihira zilei, glasul al 5-lea.

Minunat arm este rug-
ciunea i postul. Acestea pre
Moisi l-aufcut scriitor de lege

i pre Iile întru jertfe râvni-

tor. intru acestea petrecând
credincioii, s strigm Mân-
tuitorului : ie unuia am gre-

it, miluete-ne pre noi.

(de 2 ori)

Martirica

B înecuvântat este oastea
împratului ceresc! C de au
i fost pmânteni mucenici,

dar s’ati nevoit a ajunge la

vrednicia îngereasc
;
de tru-

puri nebgând seam, prin

ptimire s’au învrednicit cin-

stei celor fr de trupuri. Pen-
tru rugciunile lor, Doamne,
mântueste sufletele noastre.

Slav, i acum; a Nsctoarei,

T te ne rugm ca Maicii lui

Dumnezeu binecuvântat:
Roag-te s se mântueasca
sufletele noastre.

l cealalt rânduial, dup obicefu.

La ceasul al aselea.

Troparul proorocieî, glasul al 5-loa,

fraS ela ce ai zidit însui ini-

mile noastre,adu-i amin-
te c rân suntem; nu ne
osândi' pre noi întru cele de
desubtul pmântului, Cela ce
eti fr de pcat.

Slav, i acum ; tot aceasta.

Prochimen, glasul al (Mea, Psalmul £1,

( ei ce v temei de Domnul, ludaî-1 pre el.

Stih:

P umnezeule, Dumnezeul meu, ia aminte spre

mine, pentru ce m’ai lsat.

Din prooroci» Isaiei cetire.

Cap. 4, Vers. 2.

a zice Domnul: In ziua aceea va lu-

mina Dumnezeu intru sfat cu slav pre

pmânt, ca s înale i s slveasc
rmia lui Iernii. i va îi cel rmas în Sion
i cel rmas în Ierusalim, alini se vor chema
toi cei ce s’au scriB spre via în Ierusalim.

C va spla Domnul spurcciunea fiilor i a
tetelor Sionului i sângele Ierusalimului va
curai din mijlocul lor cu duhul judecii i
eu duhul cldurii, i va veni i va îi fot locul

muntelui Sîonului i toate cele din prejurul
lui le va umbri nor ziua, i ca fumul i ca
lumina focului ce arde noaptea. Cu toat m-
rirea se va acoperi i va îi la umbr ziua

asupra cldurii i acoperemânt i ascundere
de vifor i de ploaie. Cânta-voiu acum celui

iubit cutarea iubitului meu corn, de loc gras.

i o am îngrdit i am fcut împrejur an,
i am sdit vi aleas, i am zidit turn în

mijlocul ei, i teasc am spat într’însa ;
i am

ateptat s fac struguri l fcut spini. i
acum omule cel din Iuda, cel ce locuii în

Ierusalim, judecai între mine i între viea

mea. Ce voiu face înc viei mele, ce nu l-am
fcut ei ? C am ateptat s fac struguri i
a fcut spini. i acum voîu spune vou, ce

mmmm
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voîu face viei mele ? Lua-voiu gardul ei î va
li de jaf i voia surpa anul ei i va îi spre
clcare. i voîu prsi viea mea i nu se va
tia, nici se va spa, î vor crete înir'însa

spini ca intru o elin, i voiu porunci norilor
s nu plou preste dânsa. C viea Domnului
Savaot casa lui Înmii este, i omul din Iuda
odrasl tânr i iubit

Prochimen, glasul al 6-les, Psalmul 22.

joiag ulTâuivargaTa,acesteam 1

1

aum â n gâiat.

.

Stih:

Ejomuul m va pate î nimica nu- mi va lipsi

LUNI SEARA

Dup Psalmul începtor, cetim Catisma:

latre Domnul când m'arn necjit...

Lb Doamne strigat- am... punem stihirilc pc

6 i cântm podobiile Triodului, facerea Lui

losif. Glasul al 8-lea,

Pudobie : l- e vom numi pre voi...

ni«
ui te-ai asemnat, o tic-

j
loase suflete, lenevin-

du-te l nefcând cele bune,
ci primind pururea a petrece
în rele? Judecata este lâng
ui, cete-te ! Cu postul î cu
rugciunea curete-te

;
i

striga Stpânului tu:
Greit-atn ie, iart-m ca un
îndurat i-mi druete mân-
tuire.

Cela ce ai noianul buntii,
noianurîle cele rele ale pca-
telor mele usuc-fe, Hristoase,
ca un Dumnezeufr de pcat,
i d inimii mele umilin,
oprind izvoarele nelegiuirii.

Ca s laud si s slvesc mi-

lostivirea Ta cea nespus, în-

delung rbdtorule, fctorule
de bine ai sufletelor noastre.

Alt Stihira, a lui Teodor, glas acelai.

Pod obie ' Pi raiul cel din Edem.,,

Dumnezeule, Cela ce ne-ai

adus pre noi i acum a s-
vâri stadiul cinstitului post,

î ne-ai druit a intra în sfânta
cltorie a sptmânii a doua;
însui Doamne mvrednîcete-
ne s trecem lesne i spre
cea viitoare; trupului î sufle-

tului nostru bine fcându-ie,
i trie dându-le. Ca svârind
alergarea brbtete, s ajun-
gem toi cu bucurie la st-
pâneasca zi a învierii Tale, i
purtând cununi s Te ludm
neîncetat.

i dia Minam 3.

Slav, i atlQm
;
a Nsctoarei.

Prochimen, glasul l-iu, Psalmul 23

noomul cel tar© l puternic, Domnul cel
tare în rsboale'

Stih:

Al Domnului este pmântul i plinirea lui.

Dela Facere cetire.

Cap. 3, Vers, 21.

KJjî a fcut Domnul Dumnezeu lui Adam
Ifl t femelei lui îmbrcminte de piele

jf i i-au îmbrcat pre ei. i a sis Dum-
nezeu : iat Adam s’a fcut ca unul din noi
cunoscând binele î rul! i acum, ca nu
cumva s-i lins mâna sa i s ia din pomul
vieii i s mnânce i s treasca in veci.
L-au scos pre el Domnul Dumnezeu din Raiul
desftrii, ca s lucreze pmântul diu care
s’a luat i a scos Domnul Dumnezeu afara
pre Adam i l-apus pre el în preajma Raiu-
lui desftrii

;
i a pus Heruvimi i sabie de

foc învârtitoare, ea s pzeasc calea pomului
vieii. Iar Adam a cunoscut pro Eva, femeia
ea, i zmislind ea a nscut pe Cain, i a
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zis: dohândit-am om prin Dumnezeu. i a

mai nscut pre Avei, pstor de oi; iar Ca in

a fost lucrtor de pmânt. i a io st dup
câteva zile a adus Calo din iodurile p-
mântului jerlf lui Dumnezeu, i a adus i
Avei din cele întâi nscute ale oilor sale i
din grsimea lor

;
i a cutat Dumnezeu spre

Avei l spre darurile lui. Iar spre Cain i
spre Jertfele lui nu s’a uitat, i s’a întristat

Cain foarte i s'a mâhnit faa Iui. l a zis

Domnul Dumnezeu lui Cain : de ce le-ai în-

tristat i pentruee s'a mâhnit faa ta ? De ai

fi adus drept i ai li împrit drept, n’ai îi

pctuit. Taci, la tine se va Întoarce i tu ii

vei stpâni pre acela.

Prochimen, glasul al 6, Psalmul 24,

aut spre mine i în miluete.

Stih:

(jtre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu.

De ia Pilde cetire.

Cap. 3, Vere. 34.

oru nul mândrilor Ie st împotriv, iar

celor smerii le d dar. Cei înelepi
vor moteni slav, iar cei necredincioi

au Înlat ocar. Ascultai Iii Învtura p-
rintelui i luai aminte s cunoatei tiina.
C dar bun druese vou, legea mea s nu
o prsii. C i ou am fost asculttor tatlui
meu, i iubit înaintea feei maicii mele. Cariim învau i ziceau : s se întreasc cu-

vântul nostru în inima ta, pzete poruncile
i nu le uita. Agonisete-i înelepciune, câ-
tig-i tiin, nu uita, nici trece cu ve-

derea cuvintele gurii mele, nici te abate dela

graiurile gurii mele. Nu o prsi pre dânsa,

i te va inea pro tino, iubete-o i te va pzi.
începerea înelepciunii este a câtiga înelep-

ciune, î întru toat agoniseala ta, agonise-
te-î tiin. Primete- o, i o cuprinde pre ca,

i te va înla, cinstete-o ca s te cuprind.
Ca s dea capului tu cunun de daruri, i
s te acopere cununa m&ngâerei. Auzi fiule

i primete cuvintele mele, i se vor înpiuii

anii vieii talc, ca s fie multe cile vieii

tale. C te înv cile înelepciunii i te in-

dreptez pre crri drepte. C de vei umbla,
nu se vor împiedeca paii ti, i de vei alerga

nu te vel osteni. ino-tc de învtura mea,
i nu o lsa, ci pzete-o pre ea ie, spre
vîeaa ta. In cile necredincioilor nu merge,
nici s râvneti cile celor frdelege. Ori in

care loc se adun tabra, s nu mergi acolo,

fugi dela dânii i te deprteaz. C nu dorm
pân nu fac ru i se la somnul dela dânii
i n'adorm. C aceia se hrnesc cu bucatele
necuriei, i se îmbat cu vinul clcrii de
lege. Iar cile drepilor, ca lumina lumineaz.

merg i lumineaz pân când se plinete *,-

^
ziua. (ar cile necredincioilor sunt întune- CJ
cate, c nu tiu cum se împiedec. Fiule 1 Ia v!|

aminte graiurile mele i de cuvintele melc «j.

allur-i urechea ta. Ca s nu scad izvoa- £5
rele tale, pzete-le în inima ta. C viea
sunt tuturor celor cc le afl pre ele, i vin-

J.
1 LA STlHuAVN

Idiomela zilei, glasul al 4-lea.

p ostul cel duhovnicesc s-l §3

postiiu, s rupem toat încur- ||
ctura i s fugim de smin-

gg
felele pcatului; s iertm i jfj

frailor notri datoriile, ca i
nous se ierte grealele noa- m
stre. C aa vom putea striga:

S se îndrepteze rugciunea
gj

noastr, ca tmâia înaintea H
Ta, Doamne.

(de doua ori)

Marti rica.

proorocii i apostolii iui ||
Hristos i mucenicii au înv- m
at s se laude Treimea, cea H
de o fiin, i au luminat nea-

muriie cele rtcite i prtai |J
îngerilor au fcut pre fiii otiie- M
netL H

Slav, i acum
;
a Nsctoarei. g#

]S( u uita pre sracii ti pân gj
în sfârit, Stpân; cl cu ru- s#
gcmnîie tale scutete-ne pre §f
noi de îngrozirea cea viitoare

gj
i de vtmarea cea de acum ; |ft

i din mânia Domnului rpe-
gj

te pre robii ti, Nsctoare
gj

de Dumnezeu. H
S se tie

Câ din aceasta Luni, a doua sptmân a gj
Postului, se cânt la Pavecerni canoanele

|p|

m
5»
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sljn'.ifor f]In Mineiu care se iatâmpTi din Sâni-
b;i[>i lut Lixiir pân în Diiniineca Tonici îm-
preun cu uhu

'

inul .NftscutotJj-ci (ie Du nmczcu
iuuume: întâi Canonul Nsctoarei de Dum-

nezeu ^f apoi al sfântului din Mimau,

*3m

m
*3

m
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Mari a doua sptmân
LA UTRENiE

Dup întâia Stlhologie, Se doinele din Octoih.

Diifsâ a doua Siiholngie, Sedealna, glasul al

W-iea<

Potiuina: inviat-a i din mori,..

O prind patimile cu frâul
curatului post, s ne sar-

guiin toi s ne înlm min-
tea spre cinstite vederi dum-
nezeeti, cu desvârit cre-
din, Ca s defimm desf-
tarea vieii celei pmânteti
i s dobândim viea cereasc
î strlucire dumnezeeasc.

Slavii, tot ur-oasta. l acum, a Nsctoarei
de Dumnezeu.

In noianul cel cumplit al în-
tristrii czând, pentru mul-
imea faptelor mele celor rele
i fr de lege, am venit în
nepricepere i acum sunt cu-
prins de desndjduire

; st-
pân Nsctoare de Dumne-
zeu^ tu m mântuele, tu ’mi
ajuta. C tu eti milostivire
pctoilor i curire de mân-
tuire.

Dup a treia St iholog ic, Sedenlna t

glasul ni 8-ien.

Podotda :
înviat- a' din mori.,.

P uîndu-ne înainte postul,
mas de tain, ne cheam pre
noi s ne sturam din destul.
Deci s mâncm ca nite bu-
cate darurile Duhului cele dea-
purureavii; s bem ca o bu-
tur izvoarele lacrimilor cele
ce dumnezeete izvorsc, i
veselindu-ne s aducem laud
Iui Dumnezeu neîncetat

KUivfi, tot tteessUi. i ac; uni, s Nsctoarei
de Dumnezeu.

- e toat groaza i rutatea
oamenilor mântuete-ne pre
noi, Preasfânt Fecioar; c
pre tine te avem acoperemânt
i folositoare, cei ce scpm
Ia tine, maica lui Dumnezeu
i la ccl ce s’a nscut din tine,

Dumnezeul nostru. Pre carele
roag-1, sa ne scuteasc pre
noi de primejdii i de chinuri.

Apoi, Psalmul 50.

l TRICÂNTAREA LUI JG$JF.

i se cetete cântarea a doua din Psallîre.

Cântareu a 2-a. glasul al S-leu, Irmos:

Vedei, vedei, c eu sunt
Dumnezeul vostru, carele

„ra’am nscut mai înainte de
„veci din Tatl. i din Fecioa-r mai pe urm, fr de br-
bat, m’am nscut, i am des-
„legat pcatul strmoului
„Adam, ca un iubitor de §#
„oameni".

Suspin, lcrimeaz, suflete, |jr

întoarce-te, cete-te; s*a a- §?
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propiat ziua; lâng ui este

judectorul; gtete-te spre
rspuns i strig: Greit-am
ie, îndurate, milostive, bu-
nule, Tu m mîlueste.

f -y

Saiul pcatului cel pierz-
tor urte-1, suflete al meu,
desfteaz-te întru saiul pos-
tului cude-adinsul; f’i mân-
care mântuitoarele porunci,

care îi mijlocesc îndulcirea

buntilor celor venice prin

credin.

Îngeri, puteri, cpetenii, ar-

hangheli, domnii, scaune, voi

stpânii, heruvimi t serafimi,

rugai pre dttorul de bine

\ Dumnezeu, ca s ne d-
rueasc nou iertare de gre-

ale, l scpare de patimi.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Ceea ce singur ai nscut
pre cuvântul cel fr început,

fiind cu totul fr început,

fiind cu totul fr prihan,
întrupându-se din tine, îar nu
schimbându-se din ceea ce a
fost, rmâind tu Fecioar dup
natere care nu tii de mire

;

roag-te pentru toi, s se
scoat vieaa noastr din stri-

cciune.

Alt Irmos, glas acelai :

Facerea lui Teodor.

v edeî, vedei, cS eu «mat...

vremea care ai hotrît. Deci
întru aceasta, Dumnezeule,
primete rugciunile noastre
i le îndrepteaz înaintea Ta,
ca nite tmâie bun, ca o
jertf primit.

M înfricoez i m tem
cugetând câte am greit Cum
Te voiu întâmpina? Cum m
vom arta ie celui înfricoat
i cum voiu sta înaintea ne-
farnicei Tale judeci? Pen-
tru aceasta miîostivete-Te
spre mine, îndurate, în ceasul

când vei vrea s judeci tot p-
mântul.

Slav, a Treimei.

Unime prea desvârit,
dumnezeire prea înalt, în trei

fee, Printe, ceîace eti ne-
nscut î Fiule unule nscut,
Duhule, cela ce purcezi din

Tatl i prin Fiul Te ari; o
fiin i o fire, o Domnie, o
Împrie, mântuete-ne pre
noi pre toi.

i acum, a Nsctoarei

Negrit este minunea na-
terii tale, Maic Fecioar; c
în ce chip oare ai i nscut
i petreci curat precum ai

fost? Cum ai nscut prunc i
nu tii nici cum ispita de br-
bat? Precum tie Cuvântul lui

Dumnezeu, cel ce s’a nscut
din tine mai pre sus de fire,

cu cuvioas înoîre.

Vzut-am, cunoscut-am c
bun este nou spre pocin
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Slav ie. Dumnezeul nostru. Blavâ ie.

Tu ai scos dîn mânia cea
îngrozitoare pre Ninevilenii ce
s’au pocit i au postit Iar
pre_ sodomenii desfrânai cu
foc i-ai ars; mântuete-m Hri-
stoase de groaza acestora.

Irmos

:

Vedei, vedei, c Eu sunt
„Dumnezeul vostru, carele am
„sfinit vou început primit,
„zecimala zilelor a tot anul;
„i aceasta o am dat poporu-
lui meu, spre omorîrea pa-
timilor i spre Început al

„mântuirii".

Cântarea 3 S-aT Irmos

:

De Dumnezeu gritorii.,,

jH
|^eîace ai îndreptat pre va-

gi meul, Celce a suspinat

]J§
i Te-ai milostivit spre pc-

li
toasa^care a lcrmat dîn ini-

P m, mântuete, miîuete, Mân-
ji

tuitorule, sufletele celorce Te
li§ laud pre Tine,

H S aducem Domnului ro-

S

0

duri de fapte bune prin post
i s ne ferim de gândurile
cele vtmtoare, ca s aflm
desvârit dumnezeeasca des-

U ttare.

Cetele îngereti se roag
ie, adunarea apostolilor si

Jg
mulimea mucenicilor: Iisuse,

*f druete iertare poporului
¥% Tu.

A Nsctoarei c'e Dumnezeu ;

Pre Fecioara ceea ce este
munte netiat, sfenic purt-
tor de lumin, scar lesne de
de suit i loca al lui Dumne-
zeu, credincioii sa o fericim.

Alt Irmos:

Pre efslee a’a preaalgvît...

V enit toi s trâmbim cu
laude, întru aceast zi bine
vestit a postului i osptau-
du-ne cu dumnezeefile cân-
tri, ca i cu un osp, s lu-
dm î s prea înlm pre
Hristos în veci.

Cine a mâncat pre omul lui

Dumnezeu odinioar? Fiara,
leul

; c, neascultând a pri-
mit mâncrile dela profetul
cel mincinos. Pzete-te dar,
suflete al meu, s nu te în-
ele arpele lcomiei pânte-
ce! ui.

Binecuvântm pre Tatl...
I

Ca pre o Uoîme în fiin Te
'

laud, ca pre o Treime în fee
Te cinstesc, Printe, Fiule i
prea sfinte Duhule. Stpânta

cea fr de început a împ-
riei Tale o slvesc în veci.

i acum, a Nsctoarei.

T u te-ai artat munte al lui

Dumnezeu, Nsctoare de
Dumnezeu, întru carele Hris-
tos slluindu-se, a fcut lo-

cauri dumnezeeti pre cei ce
cânt: Pre Domnul ludai-1

s*M
J»Mm
M
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*2 i-1 prea înlai întru toi vecii,

&H
^ Slav ie, Dumnezeul nostru, slava ie,

H Cinstind postul ca pre un
m pzitor al curie! i ca pre o

22 maic a neptimirii, venii po-
poarelor s-l primim cu dra-

22 goste
;
pre Domnul laudandu-L

i prea Înlându-L întru toi

m vecii.m
Irmosul:

S ludm, bine a cuvântam...

pre Domnul, celce s
?a prea-

„sîvit în numele cel sfânt i
„în rug prin foc a artat lui

„Moisi taina naterii pururea

5S „Fecioarei, ludai-L i-L prea

22 „înlai întru toi vecii".

^ Cântarea 9-a, Irmos

:

^aterea pururea Fecioarei...

H TJ ostul cel bun hrnind ini-

li ma, odrasle te dumne-

22 zeete spic copt de bunti;
kv pre carele s-l iubim întru

21 aceste sfinte zile, primind sfin-

|g
enîe.

12 vzându-mîntinat cu multe

H pcate, rnit i osândit, mi-

21 îostive, mântuete-m cu mila

22 Ta, pentru rugciunile sfini-

i lor Ti.

SS Vai mie, prea ticloase sti-

22 flete! Cum vrei s rspunzi?
¥% Ce fric va s te cuprind,

22 când va edea judectorul,

ÎS milioane de îngeri stându-i

|3 înainte ! Sârguete-te dar mai

MARI @fi»_

înainte de sfârit, de te po-

cete.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Pre tine crua cea împ-
rteasca, norul cel luminos,

muntele cel prea gras, mun-
tele ce! închlegat, neispitit

de nunt Fecioar, te rugm:
Tmduete patimile suflete-

lor noastre.

Altul, Irmos acelai.

Post adevrat s postim

Domnului, precum prin înfrâ-

na,re de mâncri, aa i de
limb, de mânie, de minciun
i prin înstreinarea a toat
alt patim; pentruca s ve-

dem Patiie curai.

postule, tu ai înflorit rodul

lui Samttil, tu ai crescut pre

Samson viteazul cel mare, tu

svâreti preoi i profei.

Tu ne sfinete pre noi, cin-

stite postule.

Slav, a Treime!.

întreit lumina unei stpâ-
ni ei Tale, Doamne, strluce-
te-o în mintea noastr cu str-

luciri de tain; ca s ne în-

toarcem noi de la înelciunea
cea de multe feluri la unirea

dumnezeirii.

i acum, a Nsctoarei.

Tu eti, Nsctoare de Dum-
nezeu, arma noastr i zidul,

tu eti sprijoana celor ce



*£
~

îs alearg la fine, Pre tine i
H acum spre rugciune te în-

demnm, ca s ne mântuim de

H vrjmaii notri.

|v Slavâ Tle, Dumuezeul nostru, slav r

]'le.

||
Având pre Duhul Sfânt în

** post ospttor bogat, s ne

|| saturm de darurile luî i din

H destul sa ne osptm, ludân-
H du-1 ca pre Dumnezeul nostru.
ik

Irmosul

:

N aterea pururea Fecioarei,

H „ceea ce s'a artat mai înainte

jg „puitorului de lege In munte,
„prin foc i prin rug, spre
„mântuirea noastr a credin-
cioilor, cu cântri neîncetat
o slvim".
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Luminânda glasului, do trei ori.

LA TIHOAVN
StlMra zilei, glasul al SHea.

entruce lenevind u-te, su-

|J
flete al meu, slujeti pcatu-

H lui ? i pentruce bolnav fiind,

H nu alergi Ia doctor ? lat vre-

H me bine primit; iat acum
H zîua mântuirii cea adevrat.
*£ Scoal-te, spal-i faa ta cu

H lacrimile pocinii, i cu untul

g de lenin al facerii de bine lu-

H mineaz-fi candela; ca s afli

fg îndurare dela Hristos Dum-
nezeu i mare mil.

fe*

m
n.

(de dou ori}

Martirica.

Mucenicii Ti, Doamne, ce-
telor îngereti urmând, car

8#m
... — — • — m
trupuri, au rbdat muncile,
numai singurndejdea având, gj
numai singur ndejdea spre m
desftarea buntilor celor
fgduite. Pentru rugciunile £#

lor, Hristoase Dumnezeul nos- §
tru, pace druete lumii Tale

" '

i sufletelor noastre mare mil.
m
M
m

Slav, i acum; «Nsctoarei.

Feri cimu-te, Nsctoare de
Dumnezeu, Fecioar, i te sî-
vim credincioii dupre dato-

gj
rîe, pre tine cetatea cea ne- U
cltita i zidul cel nesurpat, M
folositoarea cea tare i sc- |2
parea sufletelor noastre.

Apoi

Bine este a ne mrturisi Domnului...

Ceasul I i celelalte

La ceasul al aselea.
Troparul Profeiei, glasul al 0-lea.

ii putem s Te ludm pre
Tine dupre vrednicie, ci

cerem rugându-ne, s nu ne
pierzi pre noi cu fr-de-legile ||
noastre, lesne ierttorul e, s*
Doamne. 8S

mm m
mmM m
mm
m
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Slav, i acum
;
tot aceasta.

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalmul 25.

Doamne, iubit-am tuna cuviina csoi Tale i
locul locaului slavei Tale.

Stib :

udec-ma, Doamne, c eu intru ueruta-
tea mea am umblat.

m
**
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Din Proorocia isuiei cetire.

Cap. 5, vers. 7.
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a aice Domnul ; Cu via Domnului Sa-
vaot easa lui Israil este, i omul din
Iuda odrasl tânr i iubit. Ateptat-

am ca s fac judecat i au fcut frdelege

;

i nu dreptate, ci tfpet. Vai, celor ce lipesc
cas lâng cas i Împreun arin lâng a-
rin, ca s ia ceva dela vecin; au doar vei
locui voi singuri pre pmânt? C s

fau auzit
acestea în urechile Domnului Savaot; c de
sa vor i face case multe, mari i frumoase,
spre pustiire vor fi i nu vor fi locuitori
tntr’insele. C unde lucreaz zece perechi de
boi, vor face un ureior i cel ce seamn
ase oboroace, va face trei masuri. Vai, celor
ce se scoal dimineaa i umbl dup bu-
tur beiv, ateptând pân seara, c vinul îi

va arde pre ei, C cu chitare, cu alute, cu
timpane i cu fiuere beau vinul; iar spre
lucrurile Domnului nu caut, i lucrurile mâi-
nilor Iui nu le socotesc. Pentru aceasta s'a
luat în robie poporul meu, c n’a cunoscut
pre Domnul l muli au murit de foame i
de see de ap. i i-a lrgit iadul sufletul
su, i s’a deschis gura sa fr de încetare,
i se vor pogori In ea cei mrei i cei mari
î cei avui i cei ce se bucur, t se va
smeri omul, i se va defima brbatul, i se
vor smeri ochii cei sumeî. i se va înla
Domnul Savaot intru judecat, i Dumnezeul
cel sfânt se va slvi întru dreptate.

Prochimen, glasul al 3-lea, Psalmul 26.

pomnul este luminarea mea î Mântuitorul
meu, de cine m voi teme

Stih:

piomnul este scutitorul vieii mele, de einem voiu în!ricoa.

MARI SEARA
Searu, la Doamne strigat-am, Stilurile lui

losif. Glasul 1.

Podobie : l^ea ludailor mucenici,.

*3
*3

re cruce i-ai întins, Hri-

stoase, prea curatele Tale
mâini,adunând marginiie.Pen-
tru aceasta strig ie: Mintea

mea cea risipita adun-o, fiind

tras de poft ca o roab i
prta patimilor Talem arata,

curindu-m cu totul prin
înfrânare.

Pre tineri oarecând întrin-
du-i postul, î-a artat mai pu-
ternici decât focul cel arztor,
precum scrie. Postete dar,

smeritul meu suflet, aprin-
zând întru tine dragostea St-
pânului, prin care vei putea
s scapi de gheena ce va s
fie i s-i arzi patimile cele

pierztoare.

Alt SHidr a lui Teodor, Glasul al 3-lea.

Podo bla :
vitejilor mucenici,..

Vremea postului este ve-
sel. Pentru aceasta sturân-
du-ne din destul de curia
cea luminat, de dragostea
cea curat, de rugciunea cea
luminoas î de alte toate bu-
nti, s strigm luminat:
Cruce a lui Hristos prea sfânt,
ceea ce ai odrslit desftarea
vieii, învrednicete-ne pre toi
a ne închina ie cu inim cu-

rat, dându-ne iertare i mare
mil.

l din Minei, trei.

Slav, l acum; a Nsctoarei.
Prochimen, glasul si 6-1 cu, Psalmul 27.

M ântuete Doamne poporulTu i binecuvin-
teazâ motenirea Ta.

Stih ;

tître Tine Doamne voîu striga...

Dela Facere cetire.

Cap, 4, Vers 8.
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B
rM îs-a CaiD ctre tratele su Avei : S
M mergem la câmp. i a fost când erau

f ei in câmp, s'a sculat Caln asupra îra-

U telui su Avei i l-a omorît. i a zîs Domnul
ijs Dumnezeu ctre Caîn: Unde este îratele tu

Avei? Iar el a zis : Nu tiu, au doar pzitor
sunt fratelui meu ? l a zis Dumnezeu : Cci
ai fcut aceasta? Glasul sângelui frine-tâu
strig ctre mine de pe pmânt. i acum vei
II tu blestemat pe pmântul carele i-a des-
chis gura sa i & primit sângele fratelui tu
din mâna ta; când vei lucra pmântul, nu
va adaoge n-i da puterea sa; gemând l tre-
murând vei fi pre pmânt. I a zis Cain ctre
Domnul : Mai mare este vina mea, decât a

j*J|
se ierta mie? De m scoi astzi de pre faa

UJî
pmântului i dala faa ta m voiu ascunde

£5 voiu fi gemând i tremurând pe pmânt i
î*|î va fi tot cel ce m va afla, m va omori. i
P a zis lui Domnul Dumnezeu: Nu aa; tot cel
jn ce va omorî pre Caln, eapte rspltiri va
g lua. i a pus Domnul Dumnezeu semn Iui

Cain, ca s nu-1 omoare, ori cine-1 va afla

£* pre el.

vs
jtf| Prochimen, glasul al 7-Jea, Psalmul 28.

Wi D omnul trie poporului su va da ; Domnul
va binecuvânta pre poporul su cu pace.

Stih;

A ducei Domnului fiii lui Dumnezeu...

Dela Pilde cetire.

Cap, 5, Vers 1.

*£

iule ! Ia aminte la înelepciunea mea
l la cuvintele mele pleac urechea
ta. Ca e pzeti cugetul bun i tiina

buzelor mele poruncesc ie. Nu te uita la

femeia rea, c miere pic din buzele femeiei™ curve, care pân la o vreme îndulcete gât-

jj*» lejul tu. Iar mai pre urm mai amar decâta fierea o vei afla i mai tioas decât sabia
cea de amândou prile ascuit. C picioa-
rele nebuniei pogoar pre cei ce se lipesc
de dânsa cu moarte la iad- i urmele ei nu
sunt stttoare, câ pre cile vieii nu umbl,
i rtcii sunt paii ei, i nu bine cunoscui.
Deci fiule ascult-m pre mine, i s nu faci

netrebnice cuvintele mele. Deprteazâ-i ca-

lea ta dela dânsa, i nu te apropia de uile
casei ei. Ca s nu dai altora vieaa ta, i
zilele tale celor nemiloi ivi. Ca s nu se sa-

ture streinii de averea ta, i s nu intre oste-

]jj|
nelcic tale in cas strein, i-l va prea ru

j£g
pe urm, când se va topi carnea trupului tu.™ i vel zice; cum am urît învtura, i dela™ mustrri s'n deprtat inima mea. N'am oscul-
tat glasul celui ce m certa, l la cel ce m™ înva nu tui-am plecat urechea mea. In puin

fg vreme m’am fcut întru, tot rul, în mijlocul

M
adunrii i al soborului. Fiule! Bea ap din £[
vasele tale, i din izvorul fântânilor tale.

LA stihoaynJlA'' °

M

Stihira, de dou ori; glasul al .T-lea.

D oamne, cela ce Te-ai rs- ii
tîgnit cu trupul i împreun H
cu Tine ai rstignit pre omul

|J
nostru ceî vechiu

;
i cu sulia jf*

în coast Înipungându-Te, ai
g|

împuns i pre arpele cel pier- m
ztor de oameni. Ptrunde cu

||
frica Ta carnea mea i cu dra- %%

gosteaTa rnete sufletulmeu. ^
^Ca privind îa patima Ta, cu
înfrânare s svâresc msura p
postului, oprind nu numai pân-

|j
teceie, ci i alte nvliri ale m
pcatului; i s jertfesc ie f|
umilina inimii i smerenia sg

duhului, pentru greelile ce §*
am fcut mai înainte; de care

|gcurete-m, lubitorule de i*
oameni. ||

,
M

Martirii
îjUk

P roorocii i apostolii lui m
Hristos i mucenicii au înv-
at s se laude Treimea cea

gg
de o fiin; i au luminat nea- Uf
muri le cele rtcite i prtai jfg

îngerilor au fcut pre fiii m
omeneti.

|fjf
s|t

Slav, i acum; a Nsctoarei- Crucii, pg
Podobie: \f are este puterea crucii Talc...

V zând pre Cel ce s
?a nas- m

cut din tine, ceea ce eti cu
totul fr prihan, spânzurat
pre lemn, te-ai tânguit stri-

gând: Prea iubite al meu Fiule,
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unde a apus frumuseea Ta
cea luminat, care a împodo-
bit firea omeneasc.

i celelalte dup obicei*

Spre tiin
Pomenirea dinilor 40 de mucenici se

începe de Mari sptmân cea dintâi a po-
stulai si sue pana Luni a 6-a sptmân
din post Hi aa de Luni din sptmâna cea
dintâi a postului, cântm Vecernia jî Litiu*'

ghîaecnmai inainte sfinit. Utrenia postului
i canoanele aa precum am arta ia Aflarea
cinstitului cap a! Sfântului loau Mergtorul
înainte, la litera O,

33m
33
33
*3

33
«3
SNS

33
33
33
33

Miercuri a doua sptmân
LA UTRENIE

Treimieiie. Dup Întâia Siilioiogie, Sedelnele

crucii din OctoiL.

Dup a doua Sliiiolo^e, Sedeaina glasul l-iu

Pouubia: Mormântul Tu-..

Boamne, Întinzându-Te pre
HI cruce Te-aî omorit, omo-
rînd pre vrjmaul i pre ar-
pele, începtorul rutii i
înviind pre cei omorâi cu
mucarea aceluia. Pentru a-

ceasta m rog înviaz sufle-

tul meu cel omorit, Mântui-
torule, carele caut spre Tine,

cu rugciune i cu post.

Slav, lot aceasta.

i aeum
t
u Nascloarei-Cr uciî.

^acTe-a vzut mieîueaua,
pre Tine, mielul pre cruce rs-
tignit, Hristoase, în mijlocul

fctorilor de rele, a strigat

lcrmând i cu amar s'a tân-

guiri Fiule prea iubite! Ce
minune este aceasta ce se
vede?IarTu ai rspuns : Maic
Preacurat, întru aceasta se
va cunoate vieaa a toat
lumea.

Dup n treia Stitudogio, edealna,

glasul al 3-1ea

:

Podobie: ! e frumuseea fecioriei tale...

Cu trâmbi de cântri s
trâmbim ziua cea vestit,
recând adic vremea postului.

i s glsuim strigând : Acea-
sta a înflorit vieaa noastr în
lume, vetejind moartea ne-
înfrânrii. Cu puterea crucii

Tale, Hristoase Cuvinte, Intru

aceasta pzete pre robii Ti.
Slav, tot aceasta.

i acum, a Nsctoarei- Crucii.
• J.

oarte de ocar prin rstig-
nire de bun voie ai rbdat,
Indurate; precarele vzându-
Te ceea ceTe-a nscut, Hris-

toase, s'a rnit la inim; c
plângând ca o maic s’a tân-

gui Cu ale creia rugciuni,
pentru îndurrile milii Tale,
milostivete-Te i ne mântu-
ete, Cela ce ai ridicat pcatul
lumii.

CANOANELE
Mineiuiui i aceste tricântâri,

dup rând uiala lor. i se cetete Cântarea a
treia din Psaltire. A lui [osii.

Cântarea a 3-a, glasul 1, Irmos:

se întreasc inima mea...

mm
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

Pre cruce i-aî întins pal-

mele, scoând din mijloc
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gj
pctui î^teflui Adam, celei

î| ce s’a tins Ia pomul cunotin-

H tei de demult, pentru milosti-

S§ virea Indurrilor, cuvinte al

||
Iui Dumnezeu prea bunule,

¥¥i

88 întrete gândul meu cel

H cltit de pizma arpelui, o-

*| prete nvlirile patimilor cu

îl patima Ta, cela ce ai ptimit

J| i neptlmire ai druit credin-

i cîosilor.
88

îff Darul postului a strlucit,

g§
gonind întunerecul neînfrâ-

88 nrii; iat vreme bine primit

H i zi de mântuire. S artm
88 roduri de pocin i vom fi

îi vii.

mn
H Ceea ce eti îndreptarea ce-

H lor ce cad, pre mine cel sur-

ii pat în surptura desftrilor

jjjj
î prin pcate cumplite czut

88 în prpastie, ridic-m Prea-

H curat i la viea m îndrep-
#8 teaz.

m alt tricântare

A Nsctoarei de Dumnezeu.

#8
88
*8
88m
88
«6
88
88
88
88

a lut Teodorj glasul al 3-lea. Irmos:

Întrete Doamne inimile...

întrete Doamne inimile

noastre cu crucea Ta, ca s
nu se abat dela Tine la cu-

vinte viclene sau la lucruri

urîte.

Patima Ta, Stpâne, cerul i
pmântul s im i n d u - o, s’au
schimbat artat, împrate al

tuturor, cu adevrat pre Tine 8*6

artându-Te. gj
Slav, a Treimei.

întocmai cinstit, fr înce- ||
put, prea Sfânt Treime, fc-
toare de viea î Unîme în- ||
ceptoare de lumin, Printe, S
Fiule iDuhule,mântuete-m. P

8*6
Si acum. a Nsctoarei. 3H&

Maica lui Dumnezeu, nu- 8«
mai tu una ai nscut fr bar- H
bat pre Dumnezeu, nestricân- M
du-i curia Fedosifei, r- I?
mâind curat precum ai fost

|j|
mai ^nainte de natere. 8*6

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie. gg

Hainei Tale celei roii, pi-

roanelor i crucii, buretelui ||
î suinii, Hsuse, m închin i 8*6

ie laud, c au înviat toat
lumea. 8*6

8*6
Irmosul : 8*6

8*6
întrete, Doamne, inimile 8*6

„robilor Ti i le lumineaz §§
„spre lauda Ta, ca s Te slvim
„pre Tine Mântuitorule în **

„vecl“. p
Cântarea a fi- a, Irmoa

: ^j|
Tinerii cei cuvânt re i...

C ela ce ai primit pentru
mulimea milii a Te socoti

cu cei frdelege, terge p-
catele mele, ca s Te slvesc
cu credin întru toi vecii.

Zapisul pcatelor mele ru-
pe~l cu suliaTa î tmduete
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n

S durerile inimii mele, Doamne,

|| c este rnit cu sgeile ru-

H taii viclenilor draci.

li Inima mea cea înegrit cu

|| întinarea pcatului, spal-o

a
cu sângele cel ce a curs din

coasta Ta, firistoase al meu ;

JJjf
casTe slvesc întru toi vecin

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Ceea ce ai odrslit nearat

îs spicul cel ceresc, carele hr-

H nete toate cu dumnezeeasca
#3 putere, Fecioar, satur sme-

|S|j ritul meu suflet cel flmând.

S Alt trmos:

r j © ©ol ce s a pogorii,

p B ucur-te, cruce, prin care

îs s’a cunoscut întru o clipeal

H tâlharul cuvânttor de Dum-
m nezeu strigând : Pomenete-

ii m, Doamne, întru împria
m Tal Din a cruia parte f-ne

H i pre jioî prtai.

H Tuîmpungându-Te cu sulia,

#s ai întors sabia cea de vpaie

H Hristoase i iari ai deschis
*2 oamenilor raiul; în carele in-

ii trând, ne îndulcim pururea de

H vîeaa Ta cea fr de moarte.

H Binecuvântm pre Tatl...

T atalui ne închinm, împre-

SJf una i Fiului si Duhului Sfânt,

H întru o fiin; fr tcere stri-

îs gând cu guri de lut: Slav
H lui Dumnezeu în Treime, Ce-

H lui din înlime.

m
M

i acum, a Nsctoarei. H
Nscut-ai prunc, rmâind |J

Fecioar, numai tu una de
g|

Dumnezeu druit. Taina este H
mare, minune înfricoat! C |J
ai nscut pe Mântuitorul lumii m
Dumnezeu întrupat |§

Slav fe
s
Dumnezeul nostru, slav ie.

Cruce a lui Hristos, ndej- jf
dea marginilor lumii, învred-

nîcete-ne pre noi ca s tre-

cem lin noianul prea bunului

post, mântuindu-ne din valu-

rile pcatelor.

Irmojsul : S ludm, bine s cuvântm...

Pre Cel ce s
Ja pogorît în

„vpaie la tinerii evreeti, cu
„putere dumnezeeasc, pre
„Domnul cel ce s’a artat,

„p r e o i bine-L-cuvântai i-L
„prea înlai întru toi vecii,"

Cutarea a ‘-a, Irmos:

1 zvorul cel primitor...

P ostindu-se Eliseî, a înviat

pre pruncul cel mort, pre-

cum este scris. i noî postîn-

du-ne, s ne sârguim credin-

cioilor a omorî gândurile cele

trupeti, cas dobândim acolo

viea.

Vai mie, suflete, groaznic
va fi judecata i rspunsul ju-

dectorului înfricoat! Sârgu-
ete, pocete-te, împac-te
cu Hristos, Cel ce s’a rstignit

pre cruce pentru tine i a sc-
pat pre credincioi din osând.

fc*
3B§m
m
m
as

mm

m
Mm

Mmm



A DOUA SPTMÂN DIN POST

M

¥%

S

m
shs

Deschide-mi uile pocînii
i închide intrrile patimilor

mele, Hristoase, ceia ce ai

artat tâlharului intrare în rai,

fr de opreal, cu rstignirea
Ta; cas slvesc buntatea Ta.

A Nauoarei de Dumnezeu,

Pentruc sunt aruncat întru

adâncul rutii i de cugete
protivnice înviforat, dracilor

piecându-m i de desftri
fiind robit, ajut-mi, curat fe-

cioar Maic; povuindu-m
la calea mântuirii.

Alt £rmos:

La mtmtele SiasL..

Datu-Te-ai de bun voe, i
Te-aiadus pre Tine ucigailor;
la judecat aî sttut de fa,
btut fiind de manele care le-aî

zidit; rstignitu-Te-ai, batjo-

coritu-Te-ai, împuns cu sulia

fiind, Doamne. Ptimit-ai cu

trupul, toate rbdându-le cu
milostivire, ca s ne mân-
tueti pre noi.

Adunarea îngerilor s’a cu-

tremurat, vzându-Te pe cru-

ce; lumintorii lumina i-au
ascuns i pmântul s’a cutre-

murat; cltitu-s’au toate de
dosdirea Ta, Doamne; cu

dumnezeetile Tale patimi
ne-ai fcut mântuire, Dumne-
zeule.

Slav, a Treimei,

In fiin este unimea ne-

= s*

desprit, Treimea, Dumne- M
zeul cel prea înalt, careunin-
du-se în fire, se împarte In

jjj
fee dup osebiri; c nedes-
prindu-se, se desparte

;
una

gj
fund se întreete : Aceasta este g#
Tatl i Fiul i Duhul cel viu,

care pzete toate. M
i acum, a Nâsc&toaiei. m

Cine a auzit, Fecioar, Nas-
ctoare de prunc i maîcfr |J
brbat? Mrie, tu ai svârit

gg
minunea aceasta.Dar spune-mi §J
în ce chip? Nu cerca adâncu-

gg
rile naterii de prunc; c a- M
ceasta fiind foarte adevrat, H
cuprinderea ei este neajuns

|g
de mintea omeneasc. H
Slav 'pe, Du Dcme^e is ! nostru, slav ie ^
Cu rana Ta toine-am vin-

decât de patimile pcatelor; ggc pre cruce Înlându-Te, ai

rnit pre vrjmaul începto-
rul rutii. Deci învrednice-

gg
te-ne pre noi s ajungem i H
învierea fr osând, trecând gg
vremea postului. 3»

Irmosul

:

La muntele Sinaî, în rug

„Te-a vzut Moisi, pre Tine, ||
„care ai zmislit în pântece

gg
„focul dumnezeirii, fr ar- M
„dere; iar Danii! Te-a vzut gg
„munte netîat; Isaia Te-a nu-

gg
„mit toiag odrslît, din rad- gg
cina lui Davîd“.

jjg
LumiLâoda glasului, de trei oii, 87

17
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LA STIHOAVN

Sîihira, de dou ori, glasul al 7-lea.

doamne, cela ce cu crucea

Ta ai stricat moartea, care a

||
venit in lume pentru mânc-

ii rea pomului, carele l-ai oprit

H în raiu. însui cu postul de

!3 acum ferete-ne pre noi de

U toat dulceaa cea strictoare

H de suflet; i ne învrednicete

%% a lucra mâncarea ce va s fie

H întru vieaa venic; ca ^ sa

** dobândim cununile desftrii

H celei nestriccioase, care le-ai

gtit postitorilor celor adev-
H rai, rugmu-ne.

H Martirica.

|| uminatori s'au artat lumii

jjjf
prea ludaii mucenici ai lui

Hristos, strigând: Doamne,
slav Tie,

m

Slava l acum; a Crucii-Rssloarei de
Dumnezeu.

!'oiobia;^Q ue voia opri...

Dac te-a vzut Preacurata

H pironit pre lemn de bun voie,

m tânguindu-se a ludat puterea

H Ta, Doamne.
Si celelalte alo Utreniei i Apo tisul.43m

m

H La ceasul ai aselea.m
43

m
i m i h,

ffarea, mântuete-ne pre noi,

d li-lea.Troparul proorocii, gipsul

nalte, cel ce îocueti în ce-

ruri, carele ai zidit toat su-

Mm m
Dumnezeule ;

c spre Tine am
||

ndjduit, Mântuitorul nostru, p
Siav, i acum; Iot aceasta.

Prochimen glasul ai -lea. Psalmu! 29.

M̂
Ctre Tine, Doamne voiu striga si Domne- %%

zeului meu m voiu ruga.

Stih:

bla-Te- voiu, Doamne, c rn’ai sprijinit

pre mine.

Din profeia baiei cetire.

Cap. 5, vers 16.

mm
m

P
s*mmse va înla Domnul Savaot intru ju-

decat, i Dumnezeul cel sfânt $e va

slvi întru dreptate. i vor pate cei

risipii ca taurii, i pustiile celor robii le vor gj
mânea mieii. Vai de cei ce-i trag pcatele
lor ca i cu o funie lung, i ca i tu o cu-

rea a unui jug de boi frdelegile lor. Cei ce M
zic: degrab s se apropie cele ce va face, ^
ca s le vedem i s vie sfatul Sfântului Iui

Israil, ca s-l cunoatem. Vai celor ce sic

rniui c este bun i bunului c este râu, m
celor ce pun lumina Intimerec i întuuerecui

lumin, celor ce pun amarul dulce i dulcele

amar. Vai celor înelepi intru sine singuri l £$
’naintea lor tiui* Vai celor puternici si vo- gj
tri, celor ce beau vinul i celor tari, cari a- gjfr

mestec butura beiv. Cei ce indrepteaz ^
pre cei nedrepi pentru daruri, lepdând drep- £$
tatea dreptului. Pentru aeessta în ce chip arde %%
trestia de crbunii îoculu !

, î se aprinde de $$
flacr; aa rdcina lor ea râna va îi i g
floarea lor ca pulberea se vainlai cn =au ^
voit s Iac legea Domnului Savaot, ci cu- 0
vântul sfântului iui Israil l-a întrâtat. i s'a

mâniat Domnul Savaot cu iuime asupra po-

porului sâu
;
i i-a pus mâna sa preste dânii,

î i-a btut i s
Tau întrâtat munii, i s'au ^

fcut morii lor ca gunoiul în mijlocul dru- £$
mului, i intru toate acestea nu 3'a întors gf
mânia Iui, ci înc mâna lui este înalt. m

Pro^riiniea, al Psalmul 30- s*
.-pre Tine, Doamne, am ndjduit, s nu m !£*£

ruinezi în veac.
Stih:

niru dreptatea Ta mântuete-m im scoate.

m
MM

)grwi

Miercuri a doua sptmân |§

SEARA
La Cbarnne strigat-am punem Stilurile pe tO

mm
48



A DOUA SAPTAitfAN DIN MOT gfe 259

i cântam aceasta Stihir de dou ori

;

apoi Mar lirica i trei Po do bai ce.

Sîihîra, glasul 1, singur glasul

-bstuî cel duhovnicesc pri-

ipl mîndu-1, frailor, cu limba

H|
sa nu grii cele îneltoare,

H nici sa punei împiedecarea

S

** fratelui spre sminteal
; cî cu

pocina^ lummându-ne fclia
sufletului, cu lacrimi s stri-

H gtii lui Hristos : iart-ne nou
frg grealele noastre, ca un iubi-

U|
tor de oameni.

*8
- Martirica

:

Prea ludailor mucenici,

U|
pre voi pmântul nu v’a tâi-

jS mut, cî cerul v'a primit
;
des-

J| chisu-s'au vou uile raiului i
n înluntru fiind, de pomul vieii

H v îndulcii. Lui Hristos ru-
gai-v, s drueasc suflete-

lor noastre pace i mare nula.

jjjj
Alta Stihiri podobnice. ale lui Iosif,

^ glasul al 3 lea.

Po dubie : Mare este puterea crucii...

î| Qi rugciunile dumnezeeti-

||
lor apostoli, Doamne, învred-

î! nicete-ne pre noi s svârim

a
bine vremea postului întru

umilina gândului, ca un în-

H durat; c mântuindu-ne, toi
s Te prea slvim pre Tine.

tâ i\1are i înfricoat este ve-

î| nirea Ta, Doamne, întru care

gj ezând vei s faci judecat

dreapt. Deci s nu m osân-
deti pre mine, ceî osândit;
ci ca un Dumnezeu s-i fie

mil de mine; pentru rug-
ciunile cele bine primite ale

apostolilor Ti.
Alta Stilar a Iu 1 Teodor. G'ascl al 0-1 pa.

Pijflorijd
; ioaii ndejdea puia du. i...

Apostoli aî lui Hristos, lu-

mintorii pmântenilor, vistie-

riile cari ai îmbogit lumea
cu prea îneleapt cunotina
Dumnezeului nostru, scpai
de suprri pre cei ce v laud
pre voi, cu sfinte rugciunile
voastre i ne îndreptai vre-

mea postului, pstrându-ne
viea în pace i cu trie

;
ca

ajungând, cu bun plcere, la

patima lui Hristos, cu îndrz-
neal s aducem cântri Dum-
nezeului nostru.

i din Minei, patru. Slav, i acum; a Nsc-
toare;. Yohod. Prochimen, glasul ai li tea.

Psalmul 31.

'’eselii-vi Intru Domnul i v bucurai
drepilor.

Sub:

Aricii crora s'au iertat frdelegile i
crora s'au acoperit pcatele.

Dela Facere cetire.

Capi 4. vers 1(3,

m
3*
3*Mm
3#MMMMmM
3*
%%M
3$M
3*
3*

a ieit C&in dela fata Iui Dumnezeu
l a locuit in pmântul Neid. in preaj-

ma Edemului. i a cuuoscut Cain pre
femeia sa, i zmislind a nscut pre Enoh;
i a zidit cetate i a ch8mat cetatea pro. nu-
mele iiului sau Enoh. i s’a nscut lui Enoh
Gaidsd; i Gaidad a nscut pre Maleleîl; i
Maleieil a nscut pre Matusala

;
jji Maîusala

a nscut pre Lamela i a luat Lameh dou
femei: numele uneia Ada i numele cei [alte

Sella. i a nscut Ada pro Iovii, acesta a fost
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tat hrnitorilor do dobitoace, cari loouose
In colibi. i numele fratelui luiluval; acesta

a fost care a izvodit canonul i luta. Iar
Se 11 a a nscut pre Tovel; acesta a fost bt-
tor cu ciocane, faur de aram u de fier* Iar
sora Ini Tovel

P
Noema. i a zis Lameh fe-

meilor sale» Adci i Soliei; ascultai glasul

meu, femeile lui Lameh, bgai în urechi cu-

vintele mele, c brbat am omorit spre ran
mie i tânr spre vtmare mie. C de oapte
ori s'a izbândit despre Cain ;

iar despre La-
meh de aptezeci de ori câte apte- i a cu-

noscut Adam pre Eva, femeia sa, i zmislind
a nscut fiu

;
i a chemat numele lui Sit,

zicând: c mi-a ridicat mie Dumnezeu alt
smânj in locul lui Avei, pre care l-a omorit
Cain. i lui Sit s’a nscut fiu i La pus nu-

mele lui Enos: acesta a ndjduit a chema
numele Domnului Dumnezeu.

Prochimen, glasul 1, Psalmul 23,

!'1e Doamne mila Ta spre noi, precum am
ndjduit spre Tine.

Stih :

Bucural-v drepilor intru Domnul; celor

drepi sc cuvine laud.

Dela Pilde cetire.

Cap. 5, Vers 15.

iule, bea ap din vasele tale i din iz-

vorul fântânilor tale. S ee verse ie
apele din izvorul tu i prin uliile tale

s treac apele tsle. S-i fîe avere numai
ie singur i nimenea strein s nu se împr-
teasc ou tine. Izvorul apei tale s fie al

tu i te veselete cu femeia cea din tinere-

tele tale. Cerbul dragostei i puiul de cerb al

darurilor tale s vorbeasc cu tine i a ta

s-i urmeze ie i s fie cu tine in toat vre-
mea. C petrecând împreun întru dragostea
ei, te vei înmuli Nu fii mult cu cea strein;
nici sâ te cuprinzi in braele celeea ce nu
este a ta, Câ naintea ochilor lui Dumnezeu
sunt cile omului, i toate urmele lui le vede.
Frdelegile vâneaz pre omul, i se strânge
fiecare cu lanurile pcatelor salo

;
aceasta

sc sfârete cu cei neînvaî, i din mulimea
averii sale se va lepda i va pieri pentru
nebunie- Fiule, de vei lua in chezie pre
prietenul tu, da-bvei vrjmaului mâna ta

;

câ curs taro sunt omului buzele Iui, i se
vâneaz cu cuvintele gurii lui, E fiule cele
ce-i poruncesc, i te vei mântui.

$1 celelalte ale liturghiei celei mal

‘nainte sfinite.

Joi a doua sptmân*
LA UTRENIE

Treimicile glasului. Dup întâia Stiliologie,

Sed cinele apostolilor, din Octoib, cu a Nsc-
toarei- Dup a doua Silboiogie, cântm aceste

Sedeine, glasul al 3-lea.

Podoble : D e frumuseea fecioriei tale...

ristos via, pre voi v'a ro-

dît struguri frumoi, ca
s picai pe pmânt vin de
mântuire, apostoli de Dum-
nezeu purttori. Pentru acea-
sta scpai-m de beia duî-

ceilor, rogu-m, druind su-

fletului meu râuri de umilin
în ziua cea dtimnezeeasc a

postului; ca mântuindu-m s
aflu viea.

Slav, tot aceasta.

j§i acum, a Nsctoarei de Dumnezeu.

Bogia cea nemsurat a

milostivirii tale i tria cea
nebiruit a puterii tale în

minte luând, am alergat la

acopermântul tu, de necaz
fiind cuprins i încurcat, strig

dintru adâncul inimii mele cu
lacrimi: Fecioar, Nsctoare
de Dumnezeu, ajut-mi ceeace
una eti folositoare lumii*

Dup a treia Stiholcgle, edealua,

glasul al d-lea.

Podobia: Doamne, sttut-au de fat-.

Doamne, fii nou lesne ier-

ttor, întru aceast dimineze-
easc vreme i ne învredni-

cete a izvorî ie pururea la-

crimi din inim, spre splarea

Mm
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necuraiilor sufleteti i spre :
'

odraslirea sfintelor porunci.
Ca aa postind, dtipre vred-
nicie s plcem ie. i bine
voete s vedem toi prea
cinstit ptimirea Ta; pentru
rugciunile mântuitorilor lu-

mii, apostolilor Ti, slav ie.
Slava, lot aceasta.

i acum. a Nsctoarei de Dumnezeu.

? vii Me !

'ga milostivirii...

Preacurat cinstit Fecioar,
maic Nsctoare de Dumne-
zeu, vars izvorul milostivirii

tale din destul spre noi, î ne
druete iertare de greale;
c tu eti folositoarea noastr
i dumnezeesc acoperemani

Psalmul 50.

CANOANELOR.

Cnim Canonul Minatului gi ace&te

Trieâniri, ale lui losif

Cântarea a 4-a. glasul al 0-iea, Irmos:

Au doar in râuri te vei mânia...

Beia desftrilor celor stri-

ctoare de suflet stingân-
du-o, s ne saturm de bu-
tura umiiinii din post.

Postete suflete de neînfrâ-

narea mâncrii, desfteaz-te
întru privirea celor bune, ca

s dobândeti masa cea de sus.

Crbuni ai focului celui fr
materie fiind, ardei materia
patimilor mele, dumnezeeti
apostoli ai Mântuitorului.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

84
8*
$4
84mmm
84
84

mm
84m
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Ceea ce ai dat lui Hristos
trup din trupul tu, omoar
patimile trupului meu, Nsc-
toare de viea, Preacurat
Fecioar,

Alta Tricâuture, a Iul Teodor, glnsol al (He&.

Irmos: Auzit-a proorocul de venirea Ta...

Cei doisprezece apostoli:

Petre, Pavele, lacove i Ioan,

Andreie, Bartolomee, Fillpe,

Toma l Matee i lacove, cu
Simon i cu iuda

,

1

facei rug-
ciune ctre Hristos, s îie mân-
tueasc pre noi.

Mrejiie învturilor arun-
cridu-le în marea vieii, mi-
nunat ai vânat o sut i cinci-

zeci i trei, adic pre neamuri
tainic, ca pre nite peti, ca
i mâi ’nainte; pre acestea
aducându-le Domnului, sfini-

lor apostoli.

Slav, a Treime!.

Pre Fiul din Tatl i pre
Duhul slvesc, ca din soare
lumina i raza; îns pre Fiul

dupre natere, c i natere
este; iar pre Duhul dupre pur-
cedere, c i purcedere este;

pre dumnezeeasca Treime cea
împreun fr de început,
creea se închintoat fptura.

i acum. ti Nsctoarei.

ecioar s nasc prunc i
curia s-i pzeasc, numai §î
tu cinstit te-aî artat, nscând
pre Dumnezeu i omul, pre

84
84
84
84
84
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umil i acelai într’amândou
firile. Minunea ta, Fecioar
Maic, minuneaz tot auzul i
cugetul.

Slav ie, Dumnezeul nostni, slava ie.

oi suntei lumina lumii, pre
cum v’a zis Hristos, cu str-
lucirea cuvântului; ci rugai-
v apostoli, ca s trecem noi
cu suflet voios msura pos-
tului i s ne închinm în-

vierii lui.

Ifmoâul :

\uzit-a proorocul de veni-
„rea Ta, Doamne, i s’a temut;
„c vreai s Te nati din Fe-
cioar i oamenilor s Te a-
„ri, i a grit: Âuzlt-am auzul
„Tu i m’ani temut; slav pu-
„terii Tale Doamne 1

CâotHrea a 8-a, Irmos:

n vpaia pruncilor evreetL.

|
morându-m cu multe p-

K ~s cate, aduc sufletul meu
mort în viea. Pentru aceasta
miluii-m cu purttoarele de
viea rugciunile voastre, v-
ztorilor de Dumnezeu uce-
nici ai Mântuitorului,

C uprins fiind de negura p-
catului, de iadul desndjduirii
m’am apropiat cu adevrat.
Pentru aceasta luminai-m,
cei ce suntei raze de taina
ale soarelui slvirii, vztori-
lor de Dumnezeu.

Oprete-te de patimi i te

mânuiete, ticloase suflete.C numai ferirea de bucate
este post neprimit la cei ce
cearc dreptatea, de nu va fi

i îndreptare de greeli.

A Nsctoarei fie Dumnezeu.

Rug, arzând cu foc, mai
înainte te-a vzut Moisi pre
tine, Fecioar Maica lui Dum-
nezeu. Pentru aceasta stinge
cuptorul patimilor mele i dm
focul gheenei rpete-m im mântuete»

Al Irmos: Pro col ee-1 slvesc...

D in Tine, ca i dinlacov cele

dousprezece seminii, s'au
artat Hristoase în îume cei

doisprezece apostoli. Prin cari

s'â nscut a doua oar tot

credinciosul prin cuvânt, carele
Te laud pre Tine în veci.

C rueîe lui Faraon celui ce
se înelege cu tain înecân-
du-le, ca în marea roie, aî
scos apostolilor pre poporul
Domnului la pmântul cuno-
linii de Dumnezeu, îudân-
du-1 pre e! în veci.

Bine cuvântam pre Tatl.

P re un Dumnezeu dupre
fiin cinstesc; trei fee laud
cu osebiri

;
altele, iar

3

nu de
altfel

;
de vreme ce Dumne-

zeirea este una, o Stpânîe în
trei fee, pentmc este Tatl
i Fiul i Duhul.

sîîsib
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i acum, a Nsctoarei.

g Din luminatul tu pântece,

H ca un mire din cmar ieind

g Hristos, a strlucit lumin ce-

3 lor din întunerec; pentruc r-

ii srind soarele dreptii^ a lu-

minat lumea Preacurat.

g Siav ie, Diurnazeul nostru, slav?, ie.

Cei ce suntei tinui tor i ai

îi lui Hristos i împreun ez-
g tori, cari v rugai cu deadin-

m sul totdeauna pentru noi, p-
li ctoii, rugai-v i acum s
g trecem tot postul întru curie.

*s
*s

jr

Cântarea a 9-a, Irmos

i n muntele Sinai,..

Irmosul:

S & ludm, bine s cuTântm-

p re cela ce-I slvesc ostile

cereti i de dânsul se cu-

M „tremur heruvimii i serafimii,

g „toat suflarea i zidirea lu-
m „dai-L, bineX-cuvântai i-L

g „prea înlai întru toi vecii".

f*M

g % postoli, cei ce suntei
H f%. râuri ale izvorului Celui

g înelegtor i cari v îndestu-

li lai cu apa cea vie în inim

g curat, uscai izvoarele pca-

l tului meu cu rugciunile voas-

H tre i m povuii la cile

g mântuirii.

g Viforul pcatului învifo-

g reaz ticlosul meu suflet, Tin-

g de-mi dreapta ca i lui Petru,

g ocârmuitorule bune
;
ca s nu

H m acopere adâncul desn-

mMm

M

M

mmMm

djduirii i s tium fac mân-
care chitului celui strictor de

suflet, Hr ist oase mult mi-

lostive.

C eata apostolilor Te roag
pre Tine, lisuse împrate al

tuturor, i adunarea îngerilor,

pentru mulimea îndurrilor

Tale, darueste poporului Tu
scpare de ruti, îndreptare

vieii i împrtirea împr-
iei Tale,

A Nsctoarei de Uumnezeu.

F e ci oria i naterea s’au

împreunat mai presus de fire,

întru tine, sicrfule a cinstitei
g|

sfinenii, Maic Fecioar cu- H
rat. Pentru aceasta cu ere-

g|
dtnl strig ie : Pre mine tot mm sfinete, pre mine totm
apr de toata lucrarea pali- M
milor, celor ce m necjesc. ||

AU Irmos
: ^

N aterea zmislfriL.

I
n lume, ca cei fr de tru- ||
puri, i în trup ca nite în- m

geri, prin singur cuvântul, în |§
inim purtându-1, ai tras pre

||
pgâni la credina lui Hristos

; §|
pre cei înelepi i riiori, ca |j
pre nite nebuni mustrându-i j*
cu tiina, prea fericii ||
Apostoli. H
P etre, piatra crediniî i te-

||
melia, Pavele propoveduito-

rule i învatonile al pgâ- ||
nilor, fii ai tui Zevedei, îm-

||
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m preun cu ceilali opt, ruga-

H i-v cu deadinsul lui Hristos,

M ca s trecem cu bun sn-
tate msura postului.

Slava, a TreiUJtsL

Unule nsctorule al unuia,
Printe al Fiului, cel unul ns-
cut, i umile Fiule al unuia,
lumin i raza luminii, i unule
Duhule sfinte, numai al unuia
Dumnezeu, carele eti cu a-
devrat Domn al Domnului

;

O Treime, unîme sfânt î Mân-
tuele-ra pre mine, cel ce
gresc de dumnezeirea Ta.

i acum a Nsctoarei.

Minunea naterii tale m
spimânteaz, ceea ce eti cu
totul fr prihan. Cum ai z-
mislit fr smân pre cel

necuprins? Spune, cum ai r-
mas fecioar, dup ce ai nscut
ca o Maic? Acest lucru ce
este mai presus de fire, cu
credin primmdu-1, celui ce
s’a nscut te închin; cci
câte le voete le i poate.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slaxâ ie.

Cu puterea Duhului la îm-
prai i la domni mergând,
nicidecum temându-v nici

de foc, nici de sabie, ai biruit

toat înelciunea î ai mân-
tuit pre oameni, voevozi ai

H Domnului fiind, prea fericii

H apostoli.

Irmosul

:

JOI
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N aterea zmislirii celeifr
smân este netâlcuit, ro-

dul Maicii celei fr de br-
bat este nestricat; c nate-
rea lui Dumnezeu înoete
firile. Pentru aceasta, pre tine

toate neamurile, ca pre o
Maic mireas a lui Dumne-
zeu, cu dreapt credin te

slvim.

Lnmftiuda glasului, de trei ori,

LA STillOAVNÂ

Stiiiira ile dou ori, glasul al 8-lea.

Vreme de pocin i prici-

nuitoare de via venic este
nou nevoina postului, numai
de vom tinde mâinile spre
facere de bine; c nimica aa
nu mântuete sufletul, ca da-
rea la cei sraci; c milostenia
unita cu postul scap pre om
din moarte. Pre aceasta s o
cuprindem, c acesteia nimica
nu este asemenea. C puter-
nic este s mantiicasc su-
fletele noastre.

Martir f ca.

Cu zaua credinîi îmbr-
cându-v bine i cu însemna-
rea crucii într’armându-v,
ostai viteji v’aî artat; tira-

;

nilor brbtete ai stat împo-
triv i înelciunea diavolului
ai surpat; i biruitori fcân-
du-v, cununilor v’ai învred-
nicit. Rugai-v lui Hristos
pentru noi, ca s mântueasc
sufletele noastre.
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Slav, l acum ; a Nsctoarei.

Fecioar sfânta, Nsctoare
de Dumnezeu, Ia acoperemân-
tul tu alergând, tiu c voi

u

afla mântuire; c poi Prea-
curat s-mi ajui*

l celelalte ale Utreniei î A polisul.

La ceasul aî aselea*
Troparul Proorocim', glasul l-iu.

||re noi cei czui ridic-ne;
pre cei ce ne-am deprtat,

întoarce-ne la Tine, Dumne-
zeule, ca un iubitor de oameni;
Cela ce împreun ii marginile
pmântului,

Slav, i acum
; tot aceasta.

Prochimen, glasul al 6-leu, Psalmul S3.

Cutat-am pre Domnul l m'a auzit i din
toate necazurile mei© m'a scpai

Stih :

Sine voiu cuvânta pre Domnul in toat
vremea.

Din profeia lealei cetire.

Cap. 6, vers 1.

1 a fost î anul, în care a murit impâ-
1

râtul Ozia, vzut-am pre Domnul e-
zând pre scaun înalt i prea înlat i

plin casa de slava lui. i serafimii stau îm-
prejurul lui, ase aripi la unul i ase aripi
la altul i cu dou îi acopereau îaa, l cu
douâ îi acopereau picioarele, i cu dou
sburau, i striga unul ctre altul i ziceau

:

Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaot, plin este
tot pmântul de slava lui. i s’a ridicat pragul
cel de sus al uii de glasul cu care striga

i casa s's umplut de lum. i am zis: O, ti-

closul de mine l C m’am umilit, fiindc sunt
om

;
l buze necurate având i locuesc intre

popor, care are buze necurate, i pre împ-
ratul Domnul Savaot l-am vzut eu ochii mei.
i s’a trimis la mine unul din serafimi, l în

mân avea un crbune de foc, care il luase
cu cletele din altar. i l-a atins de gura mea
i a zis : Iat s’a atins acesta de buzele tie,
i va terge frdelegile tale, i pcatele tale
va curi. i am auzit glasul Domnului zicând

:

Pre cine voiu trimite ?"i cine va merge la

poporul acesta? i am zis: lat eu sunt, tri-

mite-m. î a zis: Mergi i zi poporului ace-
stuia : Cu auzul vei auzi l nu vei înelege,
i uitându-vâ v vei uita i nu vei vedea.
Câ s’a Îngroat inima poporului acestuia i
eu urechile sale greu au auzit i ochii si
i-au închis, ca nu cumva s vad cu ochii î
cu urechile s aud, i cu inima s îneleag
i s se întoarc, i s-i vindec ore eh l am
zis : Pân când. Doamne ? î a zis : Pân când
se vor pustii cetile, ca s nu fie cine s
locueasc intr’insele i casele ca s nu fie cu
oameni, i pmântul va rmânea pustiu. i
dnp aceasta va îndelunga Dumnezeu oamenii
i se vor înmuli cei ce du rmas pre pmânt.

Prochimen, glasul al 6-lea, Psalmul c4.

Scoal-te, Doamne, i ia aminte spre jude-

cata mea.

Stih :

Judec, Doamne, pre cei ce-mi fac mie

strâmbtate.

Joi a doua sptmân
SEARA

La Doamne strigat-a m... punem Stihiri I e pe >.

i cântm aceste trei podobmce din Triod

ale Iui losif, glasul al 4-lea.

Podobie: Dat-ai semn celor.,.

u
i L

n coast împuns fiind i
pre lemn rsiîgnindu-Te,

vieat mî-ai izvorît mie, celui

omorît prin rutatea arpelui
cu mâncarea din pom* Pentru
aceasta Te slvesc pre Tine,

Hrfstoase, i m rog îndurrii
Tale, arat-m închintor pa-
timilor i învierii Tale. pre mine

M
frfMMm
mM
3*
34
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S
*£ carele svâresc cu umilin

curgerea postului»

S Izgonit-ai din rai pre cel
dintâi zidit, carele a cules din
pom durere* Dar pironindu-Te

B
ea un om pre lemn, Mântuito-
rule, iari înluntru l-ai sls-

*| luit. Pentru aceasta strig ie,
15 Doamne: Scoate-m acum din

H dureri, curindu-m cu postul,

Jjf
cu pocin i cu lacrimi, lisuse
prea bunule, Mântuitorul su-
îletelor noastre.

Alt Slihir! a. lui Teodor, glasul ui y-iea.

T/i.i dob ia : Doamne pe vremea lui Moisi.,.

*3 Doamne, crucea Ta cea f-
|g

catoare de viea o ludm.

9
C aceasta a înflorit viea în
lume, moartea oniorînd

;
care

jjg
i acum spre rugciune o adu-

4* cern ie. Intrete-ne pre noi,

H cari postim întru aceste sfinte

SI zile i ne druete trie asu~

|j|
pra patimilor i semn de pace,

0
pentru mulimea miîii Tale, iu-
bitorule de oameni.

&g i din Minei trei.

cft Slav, ; ac ut.

:

s Nsctoarei de Pumneze-n

5J Prochimen, glasul al 4-hu, Psalmul 35,

Doamne in cer este mila Ta i adevrulTu
rj; pân ia nori.

Stih i

D rep'.ateaTn ca munii lui Dumnezeu, jude-
cile Tale adânc mult

Dela Facere cetire.

Cap. 3, vers 1.

Ef3| ceasta este cartea facerii oamenilor, inI™™ care zi a îcut Dumnezeu pro Aflam;
dupro cMpuî lui Dumnezeu l-a fcut

pre el; brbat i femeie ba fcut pre ei i
i a binecuvântat, i i-apus numele Adam, în
ziua îq care i-a fcut pro ci. i a trit Aflam
dou sute treizeci de ani i a nscut fiu du- ^

-

pre ciiîpul i dupre asemnarea sa i a pus
numele lui Slt_ i au fost zilele lui Aflam §5
care le-n trit, dup ce a nscut pre Sil, ani SJ
apte suto i a nscut fii i fete. i au fost rTT
toate zilele Iui Adam, care le-a trit, nou gj
sute treizeci de tini i a murit. i a trit Sit *
ani dou sute cinci i a nscut pre Enos

;
i a

trit Sit, flup ce a nscut pre Enos, ani apte- ff*
sute apte i a nscut îii l fere

;
l au fost toate t

zilele lui Sit, ani nou Sute doisprezece si a T
murit i a trit Enos ani o sut nouzeci si a t
nscut pro Cinm i a trit Y.qqs dup ce a gjnscut pre Caluan ani apte sute cincispre-
zece i a nscut fii i fete ; i au fost toate
zilele lui Enos, ani nou sute cinci i a murit
i a trit Cainan ani o sut i aptezeci i a
nscut pro Ma lotcii. $1 a trit Cainan,
dup ce a nscut pre MaJeleil, ani aote su-
te patruzeci i a nscut fii i fete; i au fost
toate zilele lui Cainan ani nou sute zece, i
a murit. i a trt Maleleil ani o sut asezeci
l cinci, i a nscut pre Ttired, i a trit Ma- v.,
leleiL dup ce a nscut pre lared, ani apte w
sule treizeci, i a nscut fii i fete; i au fost frf
toate zilele lui Maleleil ani opt stuo nouzeci «5
i cinci, i a murit. i a tritlarefl ani o sut
asezsci i doi i a nscut ore Euoh i a «b
trit larefl dup ce a nscut pre Enoh, ani T
opt sute i a nscut fii i fete ; i au fost toate ST
zilele lui lared ani nou sute asczecii doi ST
i a murit. i a trit Enoh ani o suta asezeci

m̂m
nscut fii i tete

; i au fost toate zilele lui

M

i cinci j a nscut pre Matusal i bine a pl-
out Euoh Iul Dumnezeu. i a trit Enoh dup
ee a nscut pre .Matusal eni dou sute. i a
nscut fii i tete; i au fost toate zilele lui „
Enoli aut trei suto usozeci l cinci. i bine SJ
a plcut Enoh iui Dumnezeu l nu s

:

a aflat, fPJ
pentruea ba mutat pre dânsul Dumnezeu S*5#

Prochimen, glasul al b lea. Psalmul M. S
teapf pre Domnul i pîzete calea lui, S»

Stih: msu
v u râvni celor ce viclenesc, nici plsmui «S

celor ce fac frdelege. ‘ gj

Dela Pilde cetire. ^
Cap Q, Vers a 8#

Fiule oelo ce-l poruncesc eu i le f
vei mântui, c vei merge in mâinile £$
celor ri pentru prie tenul tu; nn slbi ^

ci Ias s se mânie prietenul tu, pre carele 5f#
bai luat în chezie. S nu dai somn ochilor
ti, nici s dormitezi cu genele fale. Ca s
te mâniueti ca o cprioara din curs, i ca^ ^ i i_li u vauxjututt gm cursa. l ca
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o pasre din lat- Mergi la furnic, o leneul©

!

i urmeaz vzând cile ei, i fii mai îne-
lept decât dânsa. C aceea neiiind lucrtoare
de pmânt, nici având pre cineva s o în-

demne, nici subt stpân fiind, îi gsete vara
hran, i muH strânsoare face in vremea
seceriului. Sau mergi la albin, i vei cu-

noate cât este do lucrtoare i cât de curat

lucru face, ale creea nstenele împraii gi

protii le întrebuineaz spre sntate, i de
toi este iubit i mrit, mcar de este i
slab de putere

;
ei pentru înelepciune cina-

tindu-o. o au adus înainte. Pân când o. Ie-

ueule, zaci ? i când te vei scu!a din senm ?

Puin s dormi i puin s ezi i puin s
dormi iezi i puin s-i îmbriezi pieptul eu
mâinile. C apoi îi va veni ie ca un cltor
râu srcia, i lipsa ca un bun alergtor. Iar

do nu vei fi lene, veni-va ca un izvor sece-

riul tu, i srcia ca un cltor ru va
fugi dela tine. Omul cel fr de minte i îâ-

r de lege umbl în cile rele, i acela face

semn eu ochiul, i bate cu piciorul, i înva
ameninând cu degetul. i cu inima îndrt-
nic meteugete rele

;
în toat vremea unul

ca acela turbur ari îace cetii. Pentru aceea
fr de veste va veni la pîerire, ia tiere i
la sfrâmare nevindecat. C se bucur de

toate cele ce urte Dumnezeu i se va sf-
râma pentru necuria sufletului. Ochiul se-

meului, limba nedreapt, mâinile cele ce
vars sânge nevinovat, î inimE ceea ce me-
teugete gânduri rele, i picioarele cele

grabnice a face ru, sa vor pierde. Aâ
minciun mrturia nedreapt i scornete ju-

deci intre frai. Fiule î Pzete legile tatlui

tu, î nu lepda învturile maicii tale,

LA STIHOAVN
Slihîra zilei, glasul al 6-lea-

N epostindu-se de pomul cu-

notinîi, dupre porunca fc-
torului, cei Întâi zidii i-au
agonisit moartea cea pentru
neascultare, i s'au înstremat
de pomul vieii i de raiul

desftrii^ Pentru aceasta s
postim credincioilor de mân-
crile cele ce stric, i de pa-

timile cele pierztoare, ca s
culegem viea din dumne-
zeeasca cruce. i împreun cu

tâlharul cel cu minte s ne

întoarcem Ia patria cea dintâi*

luând dela Hrfetos Dumnezeu
mare mil.

[de dou ori)

Martiri ea,

T oate cele pmânteti de-

fimându-le i spre munci br-
btete îndrznind, nu v’ai

lipsit de fericitele ndejdi
;

ci

împriei cereti v’ai fcut H
moteni, prea ludailor mu- ||
cenici

;
având Indrsneaî c- g#

tre iubitorul de oameni Bum-
nezeu, cerei pace lumii i su-

îletelor noastre mare mil. U
Slav, i acum: a Cruci{-Nsctoarei-

ŜT
Pudobia: Bucur te cmara.,.

M ielueatta vzând pre Mie-
||

Iul su oarecând, grbindu-se H
spre junghi ere, cu osârdie i-a

g|
urmat, acestea strigând ctre
dânsul: Unde mergi acum Fiu! |§
meu, prea dulce Hristoase? M
Pentru ce alergi aa voios în

aceast grabnic cltorie, în- ||
delung rbdtorule? lisuse î?
prea dorite, Tu cela ce eti

fr de pcat, mult milostive g#

Doamne? D-ntl cuvânt mie,
jfj

roabei Tale, Fiul meu prea iu- g*
bite; num trece cu vederea, H
tcând, pre mine care Te-am

||
nscut prea slvit, pre Tine H
Dumnezeule dttoru le de ||
viea, cela ce dmeti lumii

||
mare mil. H
i celelalte ale Vecerniei, dup obicei.
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Vineri a doua sptmân
LA UTRENIE

Dup întâia Sillioiogie,

Sedelnele Crucii, din Octnih,, cu a
Nascloarei, tot de acolo.

Dui a doua Stfiiologie, cântm aceste

Sedolne, glasul al 4 dea.

Podobîa: Degrab no întâmpin...

[u postul înlându-ne din
patimile cele râvnitoare

H de cele de jos, s înlm pre

Jg
Domnul, cel ce s'a înlat pre

jg
cruce î lumea a înlat

;
s

|g bem în simire butura umi-

*g lîniî; s luam In minte ziua

H i ceasul în carele avem s
H stm de fa, înaintea veni-
H cului judector.

HIav, tot acoasta.

Si acum. a Crucii-Nsctoarei de Dumnezeu.

|J|
Maica Ta, ceea ce nu tie

m de mire, dac Te-a vzut în-

H nlat pre cruce, tânguindu-se

gg
cu amar acestea a zis: Ce

H minune nou i streum este

H aceasta, Fiul meu ? Cum Te-a
m rstignit poporul cel fr de

|g lege pre cruce, pre Tine vieaa
M tuturor, lumina mea cea prea
îl dulce?

$£ Dup a tria «Miologie, Sedeaina iul

H Teodor, glasul al 5-lea.

M Podoble: Strlucete astsd...

.

H Strlucete Doamne drui
crucii Tale, fulgerând în toat
lumea; pierde tria dracilor

s*m
'' M

i uureaz acum cltoria
postului; prin acesta înt- s#
rindu-ne, miluete-ne pre noi. s#

Slav, tot aceasta.

i acum, a Crucii-Nsctoarei de Dumnezeu
glasul acelai,

Podobie: Cuvântul cel impreunâ...
||Dac Te-a vzut înlat pre

lemn maica Ta, ceea ce Te-a H
nscut fr dureri, s’a tângui

t ||
cu plângere, i a strigat: Vai H
mie î Prea dulce Fiule, m r-
nesc acum la suflet, vzându-

Te pre cruce pironit, ca un M
ru în mijlocul a doi fctori 8§
de rele. m

CANOANELE M
i cântm Canonul din Mfneiu i aceste Tri* ||
cântri, ale lui losîf, dup randuîala lor, ^

cotind u-se Cântarea a 5-a din Psaltire.

Cântrea a 5-a, glasul ol 4-lea, Irmos:

Necredincioii nu vor vedea,;,

D e bun voie Stpâne Te-aî
înlat pre cruce i ai &

surpat pre vrjmaul. Pentru jg
aceasta pre mine cel surpat M
de voia mea în prpstiile des- §f
ttarilor, cu milostivirea Ta rî- g$
dic-m. gfm

Pre mine cel întunecat la §f
suflet cu patimile cele necu-
vioase, lumineaz-rn lisuse, .

cela ce ai întunecat soarele, M
rstignindu-Te pre cruce, i ai S
luminat toate plinirile lumii.

g#
Invrednicete-m, Hris- M

toase, a trece noianul postii-
||

m
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33
33 lui cu linite, alinând valurile

H gândului meu, i la limanul
** învierii m îndrepteaz.

A Nsctoarei de Dumnezeu,
33
33m Pre cea curat, cu minte

*8 curata s o cinstim, pre fru-

H musetea Iui Iacov, cu fapte

m dumnezeeti împodobindu-ne,

H cu bun credin s o ludm,
33 ca pre Maica Dumnezeului
M nostru.

Alt îrJ cântare a Iui Teodor, glasul al

5-lea, Irmos

;

Pre cel ee se închin ie,.-

T u rstignindu-Te, nTaî scos
din stricciune i cu sulia im-
pungându-Ter rn'ai fcut ne-
muritor. Laud mila Ta cea ne-
spus, c ai venit Hristoase
s m mântuesti.

33
33
*3
#3

#3
*3
«3
33
33
33

U
33
33
33
33
33

33
33

33
33
33
33
33
33
33
33
33

Pre cruce mtinzându-ipal-
mele, ai ucis pre Amalic cel

netrupesc, mântuînd pre po-
porul Tu, Doamne. Pentru a-

ceasta ludm stpânirea Ta,

Slav, a Treime!

.

O dumnezeire în trei fee,
ostpânie mai presus cu fiina
s o ludam, pre Tatl cel fr
început t pre Fiul i pre Du-
hul Sfânt.

i acum, a Nsctoarei.

Pre cela ce nu putea s-L
încap cerurile zmîslindu-L
tu în pântece, L-ai nscut O,
înfricoat i nespus minune î

Pentru aceasta toi te ludm
pre tine, Preacurat.

-Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Cela ce pentru mine ai rb-
dat rstignire, bând oet i
zicând: Svâritu-s’a! Svâr-
ete-mi msura postului, în-

vrednicete-m a vedea în-

vierea Ta.

Irmos

:

: recei ce se închin ie de
„noapte, Hristoase miîuete-î,
„i le druete pace; pentru-
„c poruncile Tale s

7

au fcut
„lumin i tmduire robilor

„Ti, iubitoruîe de oameni".

Cântarea a S-a, Irmos:

Pre tinerii cei bine credincioi...

Rstîgnindu-Te pre cruce
pentru milostivire, ai des-

chis tâlharului raiul
;
i eu acum

fiind jefuit prin rutate dr-
ceasc i luând ran în su-

flet, vindec-m preste tot,

deschlzându-mi mie uile po-
cinii, cu iubirea Ta" de oa-
meni.

Cu postul himmându-ne tru-

pul, s ne hrnim sufletul cu
fapte bune; s osptm pre
sraci, cumprând bogie ne-
desart în ceruri: si s stri-

j ? j

gm: Ludai fpturile pre
Domnul, i-L prea înJai
întru totî vecii.

Pentru patima Ta s’a cltit
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fptura* vzâtidu-Te pre cruce
pironit, prea bune Mântuito-
rule. Pentru aceasta m rog
ie îndurate, întrete mintea
mea cea cltit pururea de
bântueîele arpelui, pe piatra

cea necîtit a voie! Tale.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Ufea lui Dumnezeu cea în-

cuiata, prin care singur Dom-
nul a trecut, îndrepteaza-m
spre crrile cele dumnezeeti,
i-mi deschide uile mântuirii,

ceea ce eti de Dumnezeu d-
ruit; c la tine nzuesc Fe-
cioar, care eti singur folo-

sitoare neamului omenesc.

Alt Irmos:

Pre Meatorul îapt urii...

Ludând lemnul ceî prea
sfânt, pre carele Tu Hristoase

al meuTe-aî rstignit, Te bme-
cuvintez întru toi vecii.

H Rstignindu-Te Hr istoase cei

| fr de lege în Golgota, Te-au

H omorlt; dar vîezî i ne mân-
ii tuetî pre noi întru toi vecii.

Binecuvântm pro Tatl...

#8 Cu cuviin luminat se de-
ii parte Treimea i rmâne ne-

H desprit ca un Dumnezeu.
H Pre carele II prea înlm în-

îjf tru totî vecii.

H i acum, a Nsctoarei.

^ F rugciune pentru cei ce
te laud pre tine, Preacurat,

;;

s se mânfueasc de toate

| suprrile i primejdiile.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Intrindu-m pre mine cu
puterea crucii Tale, Doamne,

: învrednicete-m s sfâresc
li cit veselie cltoria postului.

irmosul: S. ludm* bine cuvântm.,.

Pre fctorul a toat fap-

|=
„tura, de carele se spîman-

ii

„teaz îngerii, cântaî-L po-

li

„poare î-L prea înlai întru

,totî vecii ‘L
JT

1

Cântarea a 9-a, Irmos

:

i frMos piatra cea netiat...

piatr netiat Tea vzut
mai înainte proorocul din

!;
muntele Fecioarei, Mântuito-

|
rule, <pre Tine care ai sfrâ-

|
mat pietrele cu rstignirea Ta.

I;
Pentru aceasta libereaz-m

|

pre mme cel îngreuiat cu pia-

ji
tra nesimirii, ca un prea m-

|
durat

Postete-te de rutate, u-
ii

flete al meu, desftându-te

!;

întru dumnezeeasca dragoste;

I deschide ua tuturor felurilor

j
de bunti, încuind intrarea

;

vicleniei, prin înfrânare i prin

|
rugciune.

Mântuete-m pre mine cel
:

osândit, Stpâne Mântuitorul
meu, Cela ce ai osândit vrajba

i

cu crucea Ta, i s num ari
i|
vinovat gheenei, pre mine cel

mMm
mmm

m
s#mpM
MM
m
m

m
M

Mmm
M

M

m
M
m
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A ai pre sus de minte este

naterea ta. Maica lui Dum-
nezeu; c întru tine zmisli-

rea a fost fr de brbat i
naterea Intru feciorie; c
Dumnezeu este cel ce s

J

a ns-
cut; pre carele slvindu-L, pre

tine Fecioar te fericim.

Slav te, Dumaeze-ul nostru, slav ie,

Cruce cinstit, tria mea i
scparea, fii mie luminareacum
întru acest post, veselindu-ma
i curîtidu-m,i pzindu-m
de ispite; ca ludându-te pre

tine, s slvesc pre stpânul
Hristos,

Irmosul

:

Isaie dnuete 1 Fecioara a

„avut în pântece i a nscut
„fiu pre Emanuil, pre Dum-
nezeu i omtiL Rsrit este

„numele lui, pre carele slvin-

„du-L, pre Fecioara o fericim.

LiiiniDânda glasului, de trei ori.

LA STIHOAVNA

Siiliira de doua ori, glasul al 8>lea.

Postul cel omorîtor de pa-

timi fiind de fa, vestete
vindecare celor vtmai de

pcate; pre carele s-l cinstim

ca pre un ajutor de Dumne-
zeu druit, luând lespezile cele

scrise de Dumnezeu prin Mo ist.

Sa nu cinstim mai mult ne-

înfrânarea care l-a sfrâmat,
ca s nu ne facem prtai ce-

lor ce le-au czut oasele în

întinat cu patimile i întune-

cat cu pcatele.

A Nsctoarei de Dumnezeu

ftTe înduri de mine, Firîs-

toase, când vei veni cu slav
s judeci lumea. Risipete
negura rutilor mele, pen-

tru rugciunile celeea ce Te-a
nscut, i motenitor m fa

împriei Tale celei cereti.

Alt Irmos

;

sala dnueie...

Rstigniridu-Te, mi -ai des-

chis îndat raiul, întru carele

luând viea m bucur, sc-
pând de moartea cea vecinic
a neascultrii. Pentru aceasta,

iubitorule de oameni, ca pre

Dumnezeul meu Te slvesc.

Organul blestemului s'a ar-
tat pecete binecuvântrii, cru-

cea Ta, Doamne, cea fctoare
de viea; pre care vzându-Te
înviem cei ce am fost mai
înainte mori, iludându-Te,
ca pre un Stpân Te slvim.

Stev, a Treimei.

intru o fiin Te laud Treime
fr de început, prea cinstit,

de viea începtoare, nedes-

prit unlme, Printe cela ce

eti nenscut, Cuvinte i Fiule

cel ce Te-ai nscut, i Duhule
Sfinte; mântuete-ne pre noi

cei ce Te ludm pre Tine.

i acum. a Nsctoarei.

M

M
M

M

M
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pustie. S nu ne mâhnim ca
Iudeii, ci în Biseric s ne lu-

minm; s nu ne frnidm
ca fariseii, ci s ne împodo-
bim dupre cuvântul Evanghe-
liei, lttdându-ne cu crucea Iui

Hristos, Mântuitorul sufletelor
noastre.

Martirica.

Ce v vom numi pre voi
sfinilor? Heruvimi? Ca întru
voi s'a odihnit Hristos. Sera-
fimi? C neîncetat L-ai prea-
slvit pre el. Sau îngeri? C
de trup v'ai lepdat. Sau pu-
teri? C întru minuni lucrai.
Multe sunt numirile voastre,
i mai mari darurile! Rugai

-

v, s se mântuiasc sufletele

noastre.

Slav, i acum
;
a Crucii-Nsctoarei,

glasul acelai.

Ce lucru minunat i neauzit
este acesta? Fecioara ctre
Domnul a strigat ca o Maic:
Durerile care n’am avut când
Te-am nscut, Fiule, tute s’au
atins de inima mea. Nu sufer
a Te vedea pre cruce pironit,

lumina ochilor mei! Grbete
dar de Te scoal, ca s sl-
vesc împreun cu lumea în-
fricoat rânduiala Ta.

i cealalL rândutul a Utreniei.

*5

m
*3

La ceasul al aselea.
Troparul Profeiei, glasul l-!u.

tt noapte i în zi cdem g§
înaintea Ta, Doamne, s m

dai iertare de pcate suflete- ||
lor noastre

; ca în pace s ne
închinm ie i s Te ludm, jfj

iubîtorule de oameni.
Slav, i acum

;
tot aceasta.

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalmul 87.

I ' oamue, jiu cu mânia Ta sm mustri pre
mine, nici cu îuimea Ta sm ceri.

Stih r

‘ sgeile tale s’au înfipt io mine.

Pic proorocia Isaiei cetire.

Cap, 7, Vers 1.

ost-a în zilele lui Ahaz, feciorul lui

loatan, feciorul lui Ozie împratul Iu-

deilor, seulatu-s’&u Rasin, împratul
Aramului, i Fschee, feciorul Iui Romelio, îm-
pratul lui Israil, asupra Ierusalimului, ca
s-l bat i n'au putut s-I biruiasc. l s’a

fcut veste ia casa lui Davîd zicând: Sftui-
tu-s’au Aram cu Efrem

;
i s’a spimânt&t su-

fletul lui i sufletul poporului lui îu ce chip
se cltete iu pdure copacul de vânt. i a
zis Domnul ctre Isaia; Iei intru întâmpina-
rea lui Ahaz, tu i feciorul tu, Iasub cel
rmas, la fântâna drumului celui de sus din
arina nâlbîtorului i s i zici lui: Pzete te
s taci i nu te teme, nici s slbeasc su-
fletul tu, pentru aceti doi tciuni de lemne
ce fumeg; cci, când va fi întrirea mâniei
mele tot eu voiu tmdui

; î feciorul lui
Aram i feciorul lui Romelie pentruc au
sftuit sfat ru cu Efrem împotriva ta, zicând :S ne suim asupra rudei i s-i îacem ru i
vorbind cu dâuiî, s-i întoarcem preeiJtanoi
i vom pune împrat mtr’însa pre feciorul
lui SuveiL Aa zice Domnul Savaot: Nu va
rmânea sfatul acesta, nici va fi. Ci capul Iui
Aram

L Damascul i capul Damascului, Rasin

;

i înc asezeci i cinci de anî lipsi-va îm-
pria lui Efrem din popor. i capul Iul
Efrem Somoron i capul lui Somoron, fecio-
rul lui Romelie. i de nu vei crede, nu vei
înelege. i a adaos Domnul a gri ctre
Ahaz, zicând: Cere ie semn dela Domnul
Dumnezeul tu, întru adânc i întru înlime.
i a zis Atiaz ; Nu voiu cere, nici voiu ispiti

pre Domnul. i a zis Isaia : Ascultai dar casa
lui David; Au doar puin v este vou â da
împotrivire oamenilor, pentruc Domnului
dai împotrivire ? Pentru aceasta singur Dom-
nul va da vou semn.
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Prochimen, glasul al 6-lea, Psalmul 38.

A scultâ Doamne ruga mea i rugciunea mea.

Stih:

Z is-am, pâzi-voiu cile mele, ca s nu gre-

esc eu cu limba mea.

VINERI SEARA
A DOUA SPTMÂN

La Doamne st eigat am... Stilurile pe 10 i cân-

tm Stihira, de dou ori i patru Martirice

ale glasului, i din Minei u patru. Slav, a mor-
ilor. i acum, a Nsctoarei glasului,

Dogmatica.

Stihfra, glasul al 4-lea, singur glasul.

cum este vreme bine pri-

mit, acum este ziua
M mântuirii; cu mulimea milei

Tale cerceteaz sufletul meu
i sarcina frdelegilor mele
uureaz-o, Umile iubîtorule

*a

¥$

»
3*S

ÎHS

NE

de oameni.
(do dou ori)

Apoi Martir îcile din Octoih i dela Mineiu

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalmul 30.

M fia Ta l adevrul Tu pururea s m spri-

jincaseâ.

Stih

:

Ateptând, am ateptat pre Domnul...

Dela Facere cetire.

Cap. !>, Vers 31*

|j^|

¥¥.

*¥,

ând a fost Noe de cinci sute de ani,

a nscut trei feciori, pre Sim, pre
Ham i pre Iutei. i a fost când au

Început oamenii a se înmu ni pe pmânt, i
lis’an nscut lor ete. Vzând iii i lui Dum-
nezeu pre fetele oamenilor c era» frumoaso,
l-au hiat femei din toate care au ales* i a

zis Domnul Dumnezeu: Nu va petrece Duhul
meu în oamenii acetia, pentrucâ trupuri

sunt, i vor îi zilele lor o sut i douzeci
de ani. i erau uriai pe pmânt în zilele

acelea.i dun aceea când intrau fiii lui Dum-

nezeu la fetele oamenilor i nteau ele,

aceia erau uriai oameni vestii din veac.

Iar vzând Domnul Dumnezeu c se înmul-
ise rutile oamenilor pre pmânt i cum
c flecarele gândea cu deadinsul numai rele

în inima sa în oale zilele, i-a prut ru c
fcuse pre. om i s'a cit. i a zis Dumnezeu:
Pierde voi pro omul carele am fcut de pe
faa pmântului, dela om pân la dobitoc i
d«ia vieti pân la pasrile cerului; c-mi
pare râu c I-am fcut* Iar Noe a aflat har
înaintea Domnului Dumnezeu.

Prochimen, glasul al 6-lea, Psalmul 4D.

Eu am zis. Doamne, milnete-mâ, vindec
sufletul meu c am greit ie.

Stih:

Fericit este cela ce se uit spre sracul i
mielul

;
In ziua cea rea ii va mântui Domnul.

Dela Pilde cetire.

Cap. 6, Vers £U.

iule, pzete legea ttâne-tu i nu le-

pda învturile maicii tale* Lipete-le

de inima ta pururea i le înfoar
în surul grumazului tu. i ori când umbli.

Ic poart i cu tine s fie, casate pzeasc
când vet dormi i când te vei scula s vor-
beasc cu tine. Pentruc porunca este sfenic
i lege i- lumin; i învtura i cercetarea
eti eaiea vieii, spre a Le iert de femeia cu
brbat i de pâra limbii streiue. Fiule J Sa nu
te biruiasc pofta frumuseii celei streine,

nici s te vâneze ou ochii si, nici s te în-

ele genele ei, CA preul femeii rele este cât

î al unei pâini
;
i femeia vâneaz suflatele

brbailor celor de cinste. Au doar va as-

cunde cineva îoe in sân i s nu-i ard hai-

nele sale? Sau de va clca cineva pe cr-
buni de foc, au doar nu-î va arde picioa-

rele ? Aa cela ce intr la femeia cu brbat,
nu va fi fr de munc pentru ruti. Ase-
menea i tot cela ce se atinge de dânsa, nu
va îi îâr vin. Nu este mir tine de prind pe

cineva furând, c fur ca s-i sature sufle-

tu' su cel flmând i de se va prinde va
plti de apte ori i toate agouiselele sale

dâudu-le, va scpa. Iar desfrânatul pentru
lipsa minii, pieire sufletului îi câtig ; du-
reri i ocar ptimete i batjocura lui în

ve*o nu se va’ terge. C umplându-se de
otrava mâniei brbatului ei, nu se va milos-

tivi în ziua Judecii. Nu va lsa vrajba nici

pentru o plat, nîci se va îmblânzi pentru
multe daruri. Fiule, cinstete pre Domnul î
te vei întri i afar de dânsul nu te teme
de altul.

i cealalt râmi ui ala a Liturghiei celei mai
Înainte sfinite.
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lat unde nu se face Liturghie, sfârim
Ceasurile aa

:

Dup
Slbete, laa, iart—

zicem

T aiul nostru

Coniacul zilei, al hramului i al sfântului»

de va avea.

Slav

C u sfinii odihnete, Hristoase..,

i acum

€ cea ce eti mai cinstit,,.

i metaniile obinuite.

Apoi începem Vecernia, cu:

enii s ne închinm...

(de S ori)

Binecnvmteaz suflete al meu pre Domnul.

Ecteuia cea mare

Catisma 18,

33 l.-.i 1 oemne strigat-am, punem ' t h r\ . 3

Martîriee pc glasul de rând al Trioiului i
3 din Mineiu.

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

33
33

33
33
33

33
33
33
33
33
33
33
33

33
§i

Slav, a morilor,

acum, Dogmatica glasului do râud.

Prochimenul zilei i Parimiile.

LA STIHOAVN
Stibira zilei, care este pus întâi i ou

Stihurile

;

fi.tr© tine am ridicat ocoli mei..,

i aceiai Stihirâ.

Apoi Stjh

:

M iluete-ne pre noi, Doamne...

i Marii rina, dup glasul StihireL

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Slav, t acum, a Nsctoarei de Dumnezeu,
asemenea.

A eum sdobozete pre robul Tu...

S linte Dumnezeule.

Troparele, glasul al £-lea.

postoli, Profei i Mucenici...

Slav r .

P omenete Doamne ca un bun...

!)C

i acum. a Nsctoarei de Dumnezeu.

M aîc sfânt a luminii.,,

Apoi preotul

:

Miluete-ne pre noi, Dumnezeule..

i trei metanii i rugciunea;

Prea sfânt Treime...

Apoi

F ie numele Domnului binecuvântat.

(de trei ori)

Psalmul K3.

Pine voiu cuvânta pre Domnul.

i Psalmul 144.

. nâla-Te-voi Dumnezeul meu...

i îndat:

• ade-se e& te fericim.,.

i Apolisul.

Aa facem in toate Vinerile sfântului post,

când ei la se face Liturghia cea mai Înainte

sfinit.

La Pavecerni dup

Sfinte Dumnezeule cel dintâi, Troparul

:

\pastolilor, Mucenicilor i Profeilor.

Slavi—

Pomenete Doamne.

l acum:

aic sfânt.
ffic 2? 7 (

Dup al doilea Sfinte Dumnezeule,

Miluete-ne pre noi, Doamne.

Dupz C ade-se s te fericim, i dup. Sfinte

Dumnezeule, i V atl nostrufondacul

;

Cu sfinii odihnete:

i celelalte ale Pavecerniei.

i Apolisul cel mic.

3*M
34
34
34
34
34
34
34
34
34m
34

34
34
34
3*
34

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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De se vor întâmpla sfinii 40 de mucenici iu gig

Sâmbta a doua, a treia sau a patra» s se 34
caute tipicul dela sfâritul crii la litera P.

|jjj|
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Sâmbt a doua sptmân

LA UTRENIE

A Uluia,
p 0 glasul al 2-! ea.

Stih

;

periei# pre cari i ai ales i l-ai primit

Doamne.

Stih 2:

pomenirea lor în neam i in neam.

Stih 3:

^ uiititele lor întru bunti se vor sllui.

Troparele, glasul al 2 lea.

potalilor, mucenicilor l
proorocilor, ierarhilor,

cuvioilor i drepilor, cari

bine ai svârit lupta i cre-

dina ai pzit, îndrzneal
având ctre Mântuitorul, pre

acela ca pre un bun, rugai-L
pentru noi, ca sa mântueasc,
rugmu-v, sufletele noastre.

Slav, & morilor (do dou ori).

Pomenete, Doamne, ca un

bun sufletele robilor Ti, i câte

în viea au greit iart-le. C
nimenea nu este fr de p-
cat, fr numai Tu, cel ce poi
i celor rposai a le da o-

dihn.

i acum, a Nsctoarei*

Maic sfânt a luminii celei

negrite, cu îngereti cântrj
pre tine cinstindu-te, cu bun
credin te slvim.

l cetim Cattema a

r is -a D omnul
;
Domnu luî meu .

.

.

Apoi cântm Sedealnele nmeeniceti
d.rt Octoih.

m

mSlav, a morilor.

i acum, a Nsctoarei de Dumnezeu,

i cetim Ia Exaimeron.

Apoi
perieil cei îâr prihan, ln dou& ^ri)

i pomenete Preotul pre cei mori dupre cum
este obieeiul;iar iasIîrîtulGatismei cântm:

g ine eti cuvântat, Doamne.,,^ %j ^
i’eata sfinilor a aflat izvorul vieii...

M
a*M

i celelalte.

Dup Slava. i acum, Ectenia pentru cei

mori.

A*

m
m
m

M

i rugciunea:

^umnezeul Duhurilor l a iot-,.

i Îndat Sedealna, glasul ai 5-lea.

O dihnete Mântuitorul no-

stru cu drepii pre robii Tai

i-i slsluete pre dânii în

curile Tale, precum este scris; H
trecând ca un bun gre al ele

|[|

lor cele de voie i cele fr
de voie, i toate cele întru ne- ||
stiint silntru tiin, iubito- m
ru le de’ oameni.

Slav, sfâritul. i acum:

Ceia ce ai rsrit din Fe-

MM

M
cioar lumii, HrMoae Dum-
nezeule, i fii luminii prin-

tFînsa ne-ai artat, miluete- p
ne pre noi. ||m
%%MM

Psalmul &0.

CANOANELE.

Cântm Canonul Mineiului cu Irmosul pe

y. al hramuiui SîâniuluJ pe 4. i se zice Ir-

mosul l un Tropar âr St>h eUfleepem Sti-

hurile dela: saTl Voievozii

E Lomului...
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tiut s fie

Ga nu cântam Stihurile dintru Început pân
la a S-a Cântare In toate Sâmbetele slânuiiui

post, pân la Acatist,

Iar de este hramul tui Hristos sau al Ns-
ctoarei de Dumnezeu, cântm Canonul Hra-
mului eu Irmosul pe 6, i at Minei ului pe 4.

Iar dala Cutarea a 6-a, se Începe Patru-Cân-
tarea Triodului. Atunci sg las Canonul hra-

mului, ceEindu-se întâi Canonul sîâotului

din Mineiu, cu Irmosul pe 6, si Patru-Cânta-
rea $i se cânta i Stihurile.

PATRU-CÂNTAREA
luilosif

h
Kl crui AcroatMrla Greci est® acesta :

Cântarea aceasta a lui Io sil...

Cântarea a 6-a. glasul al Irmos:

Rugciune vrs ctre Domnul,.,

S finii pentru prea multe
munci s'au învrednicit a-

snpra multor milioane de vrj-
mai, Mântuitorule ;

l aa au
dobândit multe bunti ale

Tale, Deci pentru rugciunile
lor, ca un bun, terge grea-
lele mele cele multe.

S ludm pre mucenicii lui

Hristos, i s strigm ctre
dânii cu un gând : Urmtori
ai patimilor celor stpâneti,
tmduii patimile sufletelor

noastre i ne întrii pre noi,

s postim de obiceiul cel ru.

Schîmbat-ai durerea morii
spre somn, adormind Tu în

mormânt, i ai druit mori-
lor viea. Deci învrednicete,
Mântui lorule, în starea celor

alei, pre cei ce s
Jau mutat;

pentru rugciunile sfinilor
mucenici.

A Nse&loarei de Dumnezeu,

intrete-m, Fecioar, s
postesc i s m deprtez de
tot pcatul, ceea ce ai nscut
negrit întrupat pre Cuvântul
cel puternic i fr de pcat.
i-mi d lacrimi curitoare
de pcate, ceea ce eti cu totul

fr prihan.

Alt Patru- cântare, a lui Teodor, glesu lai 3-lea.

Irmos : A daneui patimilor,,,

Pomenirea mucenicilor s-
vârind dumnezeete, venii
iubitorilor de mucenici, sa ne
bucurm i cu cântri încu-

nunându-i, sâ binecuvântm
pre dttorul de biruin
Hristos.

Luând întâi ispit prin b-
ti, iar dup aceea cu pietre

fiind ucii, fierstruindu-v,
fiarelor v*ai dat spre mâncare.
Junghiatu-v’ai ca nite miei
ai lui Hristos, dar trii pu-
rurea purttorilor de chinuri.

Slav, a Treimei

Pre cele trei întru o fiin
împreunând i pre unul în trei

fete împrind, care este dum-
nezeirea, fug de prpstiile
cele de o msur ale lui Sa-
velie i ale lui Arie.

l acum, a Nsctoarei.

Fecioar te-aî artat i dup
natere petreci curat

;
c a-

mândou ai, î ai nscut î aî
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rmas Fecioar ; minunat ve-
dere este i ceea ce se grete
i ceea ce se gândete Intru

tine maic Fecioar.

Stih: Minun t este Dumnezeu intru sfinii si,
Dumnezeul lui Israil

„
Martiri eu.

Sângele rbdrii voastre se
roag Domnului neîncetat
pentru noi, mucenicilor

;
pentru

aceasta i acum, rugat-v ca
s postim de patimile cele fr
de cinste.

Al marilor.

Stih . Sufletele lor întru bunti se vor
sllui...

Cela ce vei s judeci toat
lumea înaintea a multe mi-
lioane de îngeri, atunci învred-
nicete pre cei ce au adormit
întru credin, s stea fr de
osând înaintea Ta, prea în-

durate.

Irmosul

:

Adâncul patimilor i visco-

lul vânturilor celor protivnîce

„s'au sculat asupra mea; ci

„întâmpinându-m Tu, Mân-
tuitorule, mântuete-m i
„m scoate din stricciune,
„precum ai mântuit din fiar
„pre proorocul".

CONDAC

glasul ul 6-lea.

Cu sfinii odihnete Hri-

sloase sufletele adormiilor

jj|
robilor Ti, unde nu este du-

^#44444444 44^44444444444.^ 4.44444# &4£1

rere,nici întristare,nicî suspin;

ci viea fr de sfârit.

ICOS

Tu însui eti fr de moar-
te, cela ce ai fcut i ai zidit

pre om; iar pmântenii din

pmânt suntem zidii t întru

acelai pmânt vom merge,
precum ai poruncit cela ce

m’aî zidit i mî-ai zis : C p-
mânt eti i în pmânt vel

merge, unde toi pmântenii
mergem, fcând tânguirea cea

de deasupra gropii, cântare

:

Aliluia. (de trei ori)

Cântare» a 7-a, Irmos:

Tinerii evreeti în cuptor...

Cu ploile sângiuirilor voas-

tre, prea slvliîor, ai
stins vpaia înelciunii. Deci

mântuii-ne pre noi de focul

ce va s fie, cu rugciunile
cele ctre Hristos, mucenici

ai Domnului.

Gurile leilor astupând i ar-

derea muncilor rbdai d,

mucenici, ai motenit desf-
tarea cea mai bun. Care ru-

gal-v s o dobândim i noi

în veci.

Cu toat lumina duhului

fiind luminai vitejilor muce-
nici, cerei odihna i intrare

în rai i" împrtirea vieii

credincioilor, celor ce s'au

mutat.
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A Nsctoarei de Dumnezeu.

Cântare aduc ie Fecioar,

ÎS nu m trece pre mine cel eu-

H prins de ruti; ci-mi dPrea-

jg
curat îndreptare desvârit,

]S prin post i prin toat petre-

le
cerea cea cu fapte bune*

gg
*g

Alt Irmos:

0 ela ee ui rourat vpaia,..

U Focul i sabia î fiarele, ca

nite desftri socotîndu-le,

H purttori de chinuri, ai fcut
*£ de s'au mirat ucigaii votri

;

II ludând voi pre Dumnezeul
*3 prinilor notri.

#3 Cu amruntul findu-v
ÎS mdularele î arzându-v,
gg v’ai adus lui Hristos jertf

H bine mirositoare, mucenici ai

H Domnului* Deci rugai-v Lui,

pentru noi pururea.
*g

Slav, a Treimei

Pre un Dumnezeu în Treime

H slvesc, pre Tatl i pre Fiul

H î pre Duhul, unime neames-

H tecat, Treime cinstit, înce-

JS pere prea fr început i de

fcg o fiin.

i acum. a Nsctoarei

Jg
Prea sfânt Stpân de

SI Dumnezeu Nsctoare, pri-

mind rugciunile robilor ti,

55 le du la Dumnezeul tuturor,

S| ca s ne mântueasc pre noi

jg de toat suprarea,
1S*"S

¥¥. Siib: Sfinilor cari simt pc pmântul Iui, mi-
1*î5

nunate a fcut Domnul toate voile sale
intru dâuii.

Adunrile mucenicilor din

cer, viind de fa la cei ce

v laud pre voi, binecuvân-
tai-î i-i sfinii, ca s svâr-
easc* cu dragoste vremea
postului.

tii : F ericii sunt pre cari l-ai ales l i-aî

primit. Doamne.

rlrtând grealele, cele de
voie i cele fr de voie, ale

celor ce s’au mutat cu credin
la Tine, Cela ce tii faptele

oamenilor, odihnete-i ca un
Dumnezeu.

Irmosul

:

Ceia ce ai rourat vpaia
„cuptorului i pre tineri neari
„i-ai pzit, bine eti cuvântat
„în veci, Doamne Dumnezeul
„prinilor notri".

Cântarea a S-a, Irmos:

Biruitori asupra tiranului...

T ot felul de munci cu sl-
biciunea trupului rb dând,

vindectori bolnavilor v'ai
artat, purttorilor de chinuri.

Pentru aceasta strig: Tm-
duii sufletul meu cel bolnav,

prin pocin în vremea pos-

tului.

Vai mie, cum au trecut toate

zilele mele în îenevire! i
iat c sosete sfâritul sm
ia

T
nesvârit fiind prin fapte
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bune. Ci voi mucenicilor, cei

ce bine ai svârit cltoria,
rugai-v, ca s mi se dea
sfârsit bun.

Cu picturile sângiurilor

voastre, ai stins arderea dum-
nezeirii, dumnezeeti muce-
nici; i celor ce au ieit din

vieaa aceasta le cerei cu

adevrat iertare de cele ce au
lucrat, i dumnezeeasc odih-

n în veci.

Slav, l acum ; a Nsctoarei,

lezechil te-a vzut mai îna-

inte pre tine, Preacurat,u
neumblat, care deschizi uile
pocînii tuturor celor desn-
djduii. Pentru aceasta m
rog ie: Deschide-mi i mie
crrile care duc la odihnele

cele de acolo.

Alt Irmos:

pre Dumnezeu cel ce s’a

„

Munci cu multe chinuri în

multe feluri rbdând, unii fiind

ari, alii fierastruii, iar alii

tiai, v'ai veselit vitejilor,

cântând luî Hristos : Ludai-L,
bine-L-cuvântai, î-L prea
înlai întru toi vecii.

Cu sângiurile voastre, sfin-

ii marginile lumii, cu picturi
mici râuri de tmduiri tutu-

ror îzvorând, prea ludai mu-
cenici. Pentru aceasta strigai

pururea: Ludai, bine cuvân-

mm
M
m
mM
m

tai, i-L prea înlai, întru

toi vecii.

Binecuvântam pre Tatl.,.

Unime în trei fee, Printe,

i Fiule, i Duhule cel viu, o

dumnezeire, o împrie, pre

Tine lumina cea neapus Te
laud ostile îngereti i noi

acetia de pe pmânt Te lu-
dm, bine-Te-cuvântm, i Te
prea înlm întru toi vecii.

l acum, a N^au-toarei.

lat toate neamurile te fe-

ricim pre tine, Preacurat, v-
zând slvirile tale; c tu ai

nscut mai pre sus de fire pre

fctorul tuturor, pre cel ce

este Dumnezeu i om. Pentru
aceasta bine-te-cuvântam, i
te preaînlm întru toi vecii.

Stih :
Minnaat este Dumnezeu întru sfinii si.

Dumnezeul lui Israil

Ceat a mucenicilor, cerei

ca s ne mântuiasc pre noi,

fcând i acum rugciuni ctre
Mântuitorul, ca s slujim lui

curat prin Infrânare, strigând:

Ludai, binecuvântai, i-L
prea înlai întru toi vecii.

Sîili Sufletele lor întru bunti se vor
sllui i smâna lor va moteni pmântul gt

mmmM
5*mm
M

Pre cei ce au adormit cu

bun credin întru ndejdea %%
învierii, învrednîcete-î Doam- ||
ne a se scula spre viea veci- §1
nic, ca s Te laude curat i
s Te slveasc cu cântri

:
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*£ —
fe Ludai, binecuvântai, i-l

U prea înaltati întru toi vecii.

n
Hlj Irmosul: S$ I-dâm, bine s cuvântm..

H Pre Dumnezeu, ce! ce s*a

¥£ „nscut mai înainte de veci
„din Tatl, cel fr de început,

H „i mai pre urm s’a îmbr-
H „cat cu trup din Nsctoarea
Jjj

„de Dumnezeu ; ca pre un om
„desvârit i Dumnezeu ade-

11 „vrat, Îudâi-L, hine-L-cu-
„vântai, î-L prea înlai

M „Întru toi vecH u
.

jj^
Cântarea a S-a : [rmoa:

|j|j

^recut-ai preste legile firii...

H 7t rtatu-v’aî ca nite car-

ii r\ buni dumnezeeti, arzând

JjJ
pdurea cea întunecoas ane-

g dumnezeirîi i cetele dracilor

H cu sabia tindu-le, vitejilor

jg
mucenici cei ce suntei 1umi-

li ntorî inimilor noastre,

intunerecul muncilor l-ai

H trecut i la lumina cea Inte-

ns legtoare v'ai mutat, vitejilor

H mucenici
;
pentru aceasta lu-

jjjg

minai sufletul meu cel întu~

U necat cu pcatele.
*£

S Rbdat-au dureri prea lu-

H daii mucenici, aducând lui

3t$ Dumnezeu durerile trupului

f lor; i acum cer credincioi-
m lor, celor ce s’au mutat, o-

H dihna cea fr de durere i
M desftarea raiului.

«Og SÂMBT g»

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Arat-te, Preacurat Dum-
nezeeasc Stpân, ajuttoare
netrebnicilor robilor ti, în

vremea postîrii, ducând rug-
ciunile noastre Domnului, celui

ce împrtete veacurile.

Alt Irmos:

pro tino izvorul nemuririi,

ca nite foc fiind aruncai
de la Dumnezeu pe pmânt,
ai ars toat înelciunea ido-
lilor, aprinzând lumina bunei
credine în toate marginile
lumii, mucenici ai Iui Hristos.

Pre voi mucenicilor, nici

vptle, nici junghi eri le, nici

roatele, nici ruperea mdula-
relor, nici împrocrile cu pie-

tre, nici teascurile, nicî alt
munc amar nu v’au despr-
it de dragostea Iui Hristos.

Slav, a Treimeî.

jna l întreit laud dumne-
zeirea cu bun credin, unin-
du-o dup fire, i desprin-
du-o dup fee: Tatl, Fiul i
Sfântul Duh, una sunt.

î acum, a Nsctoarei.

Pre tine, ceea ce ai odrslit
toiag din rdcina lui îesseiu
i a lui David strmoului,
prea sfânt, preacurat, te sl-
vim ; câ mâniuetî sufletele

noastre.

m
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Stih: Sfinilor celor ce simt pe pmântul lui,

^ minunate a fcut Domnul toate voiio sale

lutru dânii

Cinstit mulime a muceni-
cilor, roag-te lui Hristos,^ ca

svârind tioî cu pace cal-
38 toria postului, s vedem iM
s ne închinm patimilor Lui.

Stih • F©rici^ sunt Pre cari î_ai 8les i-ai

primit, Doamne.

Cela ce ai omorît moartea
celor mori i a celor vii, ca

un Dumnezeu, i ai dat tutu-

ror viea prin’ scularea Ta,

Hristoase; odihnete i pre

robii Ti, pre cari i-ai mutat

38
38
33
38
38
*3

«
38
38
38
38
33m«
38
#3

P
33
33
38
38
38
38

38
38
38
38
3*

Irmosul

;

Pre Tine, izvorul cel nemu-
ritor, care prin sfini danteti
„tmduiri neamului omenesc,
„Te slvesc; c mântueti su-

fletele noastre".H

LUMINÂNDA

Cela ce ai împodobit cerul

cu stele, ca un Dumnezeu, i
prin sfinii Ti tot pmântul
ai luminat, fctorul e a toate,

pre cei ce Te laud pre Tine
mântuete-i.

Slav, tt morilor.

Cela ce stpâneti pre cei

mori i pre cei vii, ca un Dum-
nezeu, i prin sfinii Ti tot

pmântul luminezi,
1

ziditorule

a toate, mântuete pre cei ce

Te laud pre Tine.

l acum, a Nsctoarei.

Ceea ce eti veselia Îngeri-

lor bucuria celor necjii, fo-

lositoare cretinilor, Fecioar
Maica Domnului, apr-ne pre
noî i ne scap de muncile
cele venice.

LA LAUDE
Marti ricile glasului, oare vor li de rând

;
Slav,

Idiomela pentru mori; i acum. a Nsctoarei
de Dumnezeu.
LA ST1HOAVN

StiMrile morilor."ale glasului din Octoib, ce
va li de rând. a lui Teofan. Slav, i acum;

a Nsctoarei de Dumnezeu
â ,

S

LA LITURGHIE
Fericirile glasului, pe (î. Dup eire,

Troparele

:

Apostoli, mucenici...

pomenete Doamne ca un hun.,,

Slav
Ch sfinii odihnete, Hristoase, sufletele-

.

i acum
Pre tine zid i liman te avem-,.

Prochimen, glasul al 8-lea:

Nfeselll-v intru Domnul i v bucurai
drepilor...

Stih : Fericii sunt pre cari Lai ales-..

Altul, glasul al fi-lea :

sufletele lor intru bunti se vor eâtglui.

Si;}} ;
r&tre Tine, Doamne, am ridicat suHe-

tui meu...

Apostolul silei i al morilor, ctre SoJoneni,
Aliluia, glasul al 4-lea;

Strigat-au drepii.

Stih : Fericii sunt pre caii i-ai ales...

Evanghelia dela Marcu i Evanghelia dela
loan.

CHINONICUL
Bucursi-v drepilor intru Domnul,..

Altul:

Rricii sunt pe cari i-ai a'es i i al pr mit,

Doamne, 1 pomenirea lor în neam i în nesm.
In acest chip se face slujba pentru eei mori
in trei Sân. bete ale sfântului posl, rând nu
cade nici unul dm aceste trei praznice : Al
sfântului loan Iuainte-Merpatoiul, al Sfinilor

40 de mucenici sau Buna Vestire.

*rV3T»



*'^^S88M888S888S888§8S888S»S8SSBa8S8S88888
i

<& <%nfyfy+%+4*4*#*>*^4^4^4*4+4*4»

jmmmmmmmmmmm
*8

m
*s
*8
*3
*8
*8
#3
#8
*8
*8
*8
*8

DUMINICA
A DOUA A SFÂNTULUI POST

IN CARE SE CÂNTA RÂNDUIALA CELUI ÎNTRU SFINI PRINTELUI NOSTRU
GK1G0RIE PALAMA, ARHIEPISCOPUL TESALON1CULUJ, FCTORUL DE MINUNI.

AEZAT DE PREA SFINITUL FILOTEIU.

SAMBATA SEARA

8#
8*

8*
8*
8*
83
83
83

83
83mMm
83MMmM
s*mm
M

Jfj La Doamne strigat-am, punem StihliHe pe 10, cântând: trei Stiluri aie învierii, trei ale Iui SS
Ana toiie i aceste patru ala Sfântului. Glasul al 2-lea, Podobie: ^

tîu ce cununi de laude.,

[u ce cântri de laude
vom luda pe Ierarhul ?

&8 Trâmbia teologiei, gura cea

H insuflat de focul darului, cins-

J|
titul loca al Duhului, stâlpul

%% Bisericii cel nemicat, bucuria

*| cea mare a lumii, râul îne-
H| lepciunii, sfenicul luminii,

U steaua cea luminoas, care Iu-

*8 mineaz lumea.

jjj
Cu ce flori de laude, vom

Si încununa pre Ierarhul? Pre

H aprtorul cretintii i îm-
*8 protivitorul pgântii, pre

H folositorul cel clduros al cra-

ii
dinii, pre marele îndrepttor

H i învtor
; vioara cea bine

B
tocmit a Duhului, limba cea
strlucitoare ca aurul, izvorulm

83mcare izvorte ape de vinde- J*
cari credincioilor; pre ma- 8#

rele i minunatul Grigorie. H
Cu ce buze noi, pmântenii, g*

vom luda pre Ierarhul ? Pre p
învtorul Bisericii, pre ves- £5

titorul dumnezeetiî lumini, ||
pre tinuitorul cel ceresc al

g|
Treimii, Podoaba cea mare a SI
monahilor

; pre cel ce a str-
lucit cu fapta i cu gândirea 8*
la cele de sus

;
lauda Tesalo- §$

nicului, carele are în ceruri
pre cel dintru aceeai cetate, f|
pre izvoritorul de mir, dum-

jg
nezeescul i prea minunatul SI
Dimitrîe. m

Slav, glasul al 8-lea. ||
Cuvioase de trei ori feri- 8#
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cite, prea sfinte printe, ps-
torule cel bun i discipolul

lui Hristos, mai marele ps-
torilor, cel ce î-ai pus sufle-

tul pentru oi ; însuti i acum
Grigorie de Dumnezeu pur-

ttorule, printele nostru, cu

rugciunile tale, cere s^ se

druiasc nou mare mil*

i acum, a Nsctoarei de Dumnezeu, cea
dintâi a glasului.

LA LITIE

Slihlra hramului, Slav, i acum; a Nsc-
toarei de Dumnezeu.

LA STIHOAVN

Stilurile Învierii, dup Alfa-Vita.

Slav, glasul al 8-lea.

Limba cea deteapt spre

învtur, rsunând în ure-

chile inimilor, ridic sufletele

celor lenei i prin cuvintele

tale cele gritoare de Dum-
nezeu scar se afl, suind pre

cei de pe pmânt la Dumne-
zeu* Pentru aceasta, Grigorie,

minunea Tesalîei, nu înceta

rugându-te lui Hristos, s lu-

mineze, cu dumnezeiasca lu-

min, pre cei ce te cinstesc

pre tine.

I acum, a Nsctoarei.

Fecioar, ceeace uu tii de mire...

(Caut înapoi la Duminica Lsatului de
carne, pag. dl)

A cum slobozete pre robul Tu.

Sfinte Dumnezeule

Dup
Tatl nostru

Troparul

:

Nsctoare de Dumnezeu...

(de trei ori)

l cealalt urmare a Privegherii,

Iar unde nu este Priveghere, zicem Troparul

Învierii.

Slav, a sfântului, glasul al 8-lea

:

Lumintorule al dreptei credine...

I acum, a Nsctoarei

:

Cela ce pentru noi Te-ai nscut

LA UTRENIE

Dup cei ase Psalmi, la Dumnezeu este

Domnul, troparul învierii, de dou ori.

Slav, al sfântului, glcsul al 8-lea

jEjumintorule al dreptei
ItfiB credine, întrirea Bise-

ricii i învtorule, podoaba
monahilor, aprtorule cel ne-

biruit al teologilor; fctorule
de minuni Grigorie, lauda Te-
salonicului, propoveduitorule

al darului, roag-te pururea

s se mântuiasc sufletele

noastre.

l acum, a Nsctoarei-

Cela ce pentru noi Te-ai nscut...

Obinuitele Stîliologii i cetire din Exaitneron

Apoi

Antifcanele glasului.

Toat suflarea.

Evanghelia Utreniei ce va fi de rând.

învierea lui Hristos

Psalmul 50-

Slav, glasul al 81ea.

Uiio pocinii deschide-mi...

i acum., asemenea.
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Tu crrile mântuirii,,.

Apoi. pe glasul al fi-Ica:

Miluete-nm Dumnezeule,..

Stihira

:

La mulimea faptelor mele.

(Caut- le Înapoi, pag, H)

CANOANELE

Din Octoili al învierii cu Irmosul pe 4, al

TrioduluJ pe 4 i al Sfântului pe 6,

Canonul Trîodului.

Cântarea l-ia, glasul al S-lea, Irmos

:

l*re Uaraon cel ee se purta ..

Luând noi glasul desfrâna-
tulul, cu fierbini lacrimi

cdem ctre Tine, printele i
Dumnezeul tuturor, strigând:
Ani greit deprtându-ne dela
Tine, necuriei slujind î Deci
primete pocina noastr.

Starea cea împrteasc
care o ai druit mie defi-
mând u-o, Cuvinte, ru m’am
osândit, ca cel ce iubind dul-
ceaa pcatului m’am asem-
nat dobitoacelor. Ci Tu, Mân-
tuitorule, ceîa ce pentru mine
om Te-aî fcut, pzete-m cu
îndurarea Ta.

In genunchi cad ca i de
demult desfrânatul, stpâne
Doamne. Deci Tu grbind pri-

mete-m, i îmbriându-m
cu mâinile, druete-ml chipul
mântuirii Tale, i în ioc de ar-
gat, iubitorule de oameni,iari
fiu al Tu m f.

A Nsctoarei do Dumnezeu*

Dumnezeetii artri, firea

omeneasc prin tine s'a în-

vrednicit, c tu una prtini-
toare ai fost Fecioar ctre
Dumnezeu omul. Pentru acea-
sta ca pre o Nsctoare de
Dumnezeu, toi, dupre vred-
nicie te slvim.

AH Canon al Sfântului.

Cutarea l-a, glasul al 4-lea, Irmos:

Deschide-voiu gura mea...

Venii dumnezeeti rîtori

i cei mai alei dintre
teologi, venii limbile cele de
Dumnezeu gritoare, aduna-
i-v întru una, ca s ludai
dupre vrednicie pre ritorul

Duhului, pre dumnezeescuî
Grîgorie. *3

S se laude de mine stâlpul fjB

credinei, aprtorul Bisericii,

marele Grigorie, prea alesul Sî

pstor al Tesaloniculuî, po-
doaba cea adevrat a cetei P
Ierarhilor. Ut

Slav.

Din pruncie ai poftit vieaa
cea mai bun, i din tineree
ai iubit printe înelepia cea
desvârit; i întocmai cu
obiceiurile i cu gândul te-ai

artat cu cel de un nume cu
tine, dumnezeescuî Grigorie,

i acum, a Nsctoarei.

Fii mie, Preacurat, cale
vieii mele, povuindu-m
spre dumnezeetile locauri,
m* - **
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c am rtcit i nTam alunecat

în surpturile rutii, din care

ridic-m cu mijlocirea ta,

Catavasie.

DeseMde-voiu gura mea...

Cântarea a 8-a, Irmos :

Doamne, cela ce ai fcut...

I
nfricoându-tn de lucrurile

mele i de înstrinarea cea

cu deprtare i de risipirea

bogiei Tale, pre caream chel-

tuit-o în desfrânri, Intru po-

cin strig ctre Tine, Dum-
nezeule i printele meu: Gre-

it-am, mântuete-m.

Greind pe pmânt, m în-

fricoez de cer; c am sa fiu

mustrat la judecat, când toi

vor sta de fa, Cuvinte, jude-

cându-se cu dreapta Ta ju-

decat.

întunecatele i spurcatele

mele gândurim hrniau, când

delaTine Mântuitorule,m de-

prtasem eu, pctosul. Iar

acum strig: Greit-am! Gre-

ît-am, mântuete-m, pre cel

ce cu cldur alerg la îndu-

rarea Ta.

A Nsctoarei do Dumnezeu.

frmânttura lui Adam s
?

a

îndumnezeit, Fecioar; c din

pântecele tu purttor de trup

s'a artat Dumnezeu, prin ca-

rele am fost chemai din o-

sânda cea de demult cei în-

elai cu ndejdea îndumne-
zeirii.

Alt Irmos:

Pre ai ti cântrei,,.

Pzind curgerile dumneze-
etilor tale învturi, scpm
de toat mestria celor de rea

credin i gonim toate cetele

lor, cu sfinitele taie scrisori,

Grigorie.

Înelepciunea nebuneasc a

celor de rea credin o ai stri-

cat, fericite, având în inima

ta înelepciunea lui Dumnezeu
cea ipostatic; prin care cu

jjj

sunet ai sfrâmat dearta lor s*

întrâlare.
jjjf

Slav. Iot

O piorându-î toata sburd- %%
ciunea trupului celui striccios,

jjj

înelepte, sihstrete i-ai In- M
viat micrile sufletului i l-ai H
fcut pre el organ dumne-

jg
zeesc al teologiei. mm

l acum, a Nsctoarei.

Cu cunotina minii i cu
g|

voina am iubit cu deadinsul p
vîeaa, cea de ruine i pc- j»
toas; ci cu dumnezeeasca §J
dragoste, leag-m Fecioar, j*j

mireas a lui Dumnezeu, prin m
dumnezeeasc rugciunea ta.

SA
CON DACUL p
glasul al 4-lea. gf

Acum s’a artat vremea cea ||
de lucrare, lâng ui st jude-

gj
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cata, s ne sculm dar pos-
tindu-ne, s aducem lacrimi
de umilin, împreunate cu
milostenie, strigând: Greit-am
maî mult decât nisipul mrit.
Ci slbete, fctorule al tu-

turor, cas lum cununile ne-
striccîunii.

edeai™*, glasul ai 4-lea.

Fodobîa: Degrab ne întâmpin...

înelciunea celor ru cre-

dincioi o ai ars înelepte i
credina ortodocilor bine o
ai artat i ai luminat lumea.
Pentru aceasta purttor de bi-

ruin te-ai artat, stâlp Bi-
sericii i arhiereu adevrat.
Deci nu înceta rugându-te lui

Hristos, s ne mântueasc pre
noi pre toi.

(de dou ori)

Slav, l acum
;
a Nsctoarei.

primete degrab rugciu-
nile noastre, Stpân, i le du
Fiului i Dumnezeului tu,
Doamn cu totul fr prihan.
Stinge suprrile hulitorilor,

doboar vicleniile i surp,
Preacurat, îndrzneala celor
fr de Dumnezeu, cari se în-

trarmeaz asupra robilor ti.

Cântarea a 4-a, Irmos:u eti puterea mea -

L
epdând printetile po-
runci, dumnezeeasca bo-

gie care mi-aî druit, în

dulceile patimilor o am chel-

tuit
; pentru aceasta ca cel ce

cu mrturisire m cesc, nu
Te scârbi asupra mea, Stpâne.

Cu dumnezeeasc cuviin
primind srcie, pre mine cel

ce demult m’am fost deprtat,
cheam-tn ctre Tine; i spre
veselie m rânduefe iubito-

rule de oameni, ajutând cu
trupul Tu, cel dumnezeesc,
Cuvinte, chemrii mele.

Prin lacrimi neîncetate s
ne mântuim de venicile munci,
pre care le-a gtit Dumnezeu
viclenilor duhuri. Ca fiul cel

pierdut, strigând : Greit-am
ie, Printe! Ci primete-ne
pre toi cei ce alergm la mi-
lostivirea Ta.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Cuvântul cel ce este fr
început cu Tatl i cu Duhul,
din Fecioara cea neispitit de
brbat se nate afar de le-

gea firii; i a rmas ceea ce
era i în ceea ce a primit dela
noi, iari a rmas. C este
un Fiu în dou firi, pzind
Întru amândou cele ale firii.

Alt Irmos:

Sfatul cel nour mat...

Deschîzându-i gura ta, P-
rinte înelepte, ai propoveduit
înelepciunea lui Dumnezeu la

care ai gândit în inima ta pu-
rurea; i pre Varlaam cel de-
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îs ert, neînelept i fâr minte

J|
l-ai artat.

Apusa-ai sub pmânt, dupre
legea firii, soare cel prea dulce

;

ci vei rsri de diminea cu

Hristos, soarele cel neaptts, Cel

ce caut spre toi prin rug-
ciunile tale.

Slava.

Artatu-te-a darul lui Dum-
nezeu, pre tine fericite, laud
i întrire prea mare orto-

ocilor
;
pstor bun i al doi-

£g
lea teolog i turmei pzitor
prea detept.

l acum, a Nwstoarsî.

Deschide-mi urechile sufle-

tului, Maic a lui Dumnezeu,
ceea ce ai nscut pre cel ce

a deschis mai înainte urechile

surdului î m învrednicete
™ a lua în urechi dumnezeetile

îp cuvinte i a le împlini.

re Cântarea a 5-a, Irmos :

fcK
TS p entru <se m’ai lepdat...

H tx e bogiile i de dumne-
M I-/ zeetile daruri m'atn lip-

sit, ducându-m departe, unde
m’am topit de foamea bun-
tilor vieii ;

ci Tu Printe ca

un bun umple-m de dulceaa
M i mrirea cea de demult,

H pentru bun îndurarea Ta.

Primind gândul celui pier-

dut, carele i-a cheltuit vîeaa
întru desfrânrî, s alergm

ctre milostivul printe cu ne-

îndoit credin i cu inim
înfrânt, cas primim lsarea
pcatelor.

Nu întârzia suflete al meu
petrecând în locuri deprtate,

ci degrab alearg mrturisin-

du-te lui Dumnezeu i Tatlui,

ca s iei deslegare pentru

relele ce le-ai lucrat, vieaa
cheltuindu-î.

A Nsctoarei de Dumnezeu.

Soarele dreptii, cel ce se

poart pre nour luminos, întru

tine îl vedem Preacurat Fe-

cioar purtându-se, carele go-

nete întunerecul nebuniei
idoleti î lumineaz cu ade-

vrat înelegere.

AU Irmos :

S pîmântatu-s’au toate. -

Cu secerea cuvintelor tale

i cu sfinitele scrisori, ai tiat

eresurile cele spinoase i o-

drasieie neghinelor streine; i
ai semnat seminele orto-

doxiei cele de bun credin,
ierarhe Grîgorie.

C uvintele tale cele prea în-

elepte i cinstitele scrisori

sunt rou cereasc, miere din

piatr, pâine îngereasc celor

ce alearg la tine ; murs de

miere, mâncare plin de dul-

cea i izvor de ap vie,

Grigorie.
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Slav&,

învtor te cunoate pe tine

pmântul i marea, stâlp sfin-

it aj ortodoxiei i cinstit c-
mar a dumnezeetilor dogme,
sfinit înelept cuvânttor de
Dumnezeu, împreun locuitor
i prta i întocmai la obi-
ceiu cu apostolii.

i acum, a Nsctoarei,

Cu râurile umilinei spal
întinciunea inimii mele, Fe-
cioara Preacurat, i-mi d-
ruete mijloace de pocin
cu sfinitele tale rugciuni, cele
ctre induratul Dumnezeu, pre
carele negrit l-ai nscut.

Cântarea a 6-a, Irmos:

Rugciunea mea voiu vrsa...

F iul Tu cel mai tânr am
fost i bogia Ta prin de-

prinderea relei vieuiri o ani
cheltuit i darurile Tale le-am
pierdut i de buntile Tale
in'am lipsit. Vindeci ctreTîne,
printele i Dumnezeul meu,
cerându-mi iertare.

Inslreinare fr omenie am
aflat i a pate porcii m’am
osândit i bogia mea pre
carea pentru milostivire mî-ai
fost dat- o, degrab o am risi-

pit i am rmas gol despre
toate. Ci Tu, ca Dumnezeul
meu, miluete-m t

Nu am îndrzneal, iubîto-

rule de oameni, a privi i a
vedea nemsurat înlimea
cerului, fiindc am greit;
nici a m numi fiu al Tu/ eu
pctosul. Ci în dar m iart,
Cel ce ai nemsurat mil.

A Nsctoarei de Dumnezeu-

Negrît este naterea ta i
nepovestit este chipul naterii,
Fecioar, ceea ceai nscut mai
pre sus de minte pre Dum-
nezeu, avându-tî fecioria ne-
întinat. Pentru aceasta pe
tine, ca pre o adevrat Ns-
ctoare de Dumnezeu, dupre
vrednicie te mrim.

Alt Irmos :

înelepilor de Dumnezeu,..

t
Puptu-s'adeartaîntrâtare

i limba lui Varlaam celui fr
minte, cu cuvintele i cu dog-
mele i cu ascuirea minii
îneleptului împrat i cu a ta,

Grigorie.

umnezeeasca alut Du-
hului, trâmbia care a vestit

luminat tainele lui Dumnezeu,
pre marele ierarh al Tesalo-
nîcului, Hmba cea de Dumne-
zeu cuvânttoare, cu cântri
s o cinstim.

Slav.

Povuind pre popor oare-
când ca un stâlp de foc, ai

ars pre vrjmaii credinei

;

iar adunrile credincioilor
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le-ai luminat, de Dumnezeu
înelepite, printe Grigorie.

i acum, a Nsctoarei.

Stpân Preacurata, fii mie
linite i liman de mângâere,
trecându-m la dumnezeescul
tarm cel fr de valuri i all-

nandu-mi viforul patimilor
mele,

conjug ,

glasul l 8-Jea,

Podobia: Aprtoarei Doamne...

Pre tine, organul înelep-
ciunii cel sfinit i dumnezeesc,
trâmbia teologiei cea lumi-
noas, cu un glas te ludm,
Grigorie de Dumnezeu gri-
torule. Ci cela ce stai ca o
minte înaintea mintii celei

dintâi, ctre dânsul îndrep-
teaz mintea noastr, Printe,
ca s strigm: Bucur-te, pro-
poveduitoruîe al darului.

ICOS

Înger te-ai artat pe pmânt,
vestind oamenilor cele dam-
nezceti, ce nu se pot gri.
C având minte omeneasc î
trup, cu glasurile ca ale celor
fr de trupuri, ne-ai fcut pre
noi dene-am minunat, deDum-
nezeu gritorule, a striga ie
acestea: Bucur-te, prin carele
s

?

a gonit întunerecul! Bucu-
r-te, prin carele a venii lu-

mina ! Bucur-te, vestitorule
al dumnezeiriî cele nezidite!

M

Bucur-te, vdltoruî al celei H
I;

zidite i nebune cu adevrat
! H

Bucur-te, cela ce a! spus c m
firea lui Dumnezeu este înl- |f
îme neajunsî Bucur-te, ceia

|J
ce ai zis c lucrarea lui este

adâncime, care nu se poate H
lesne vedea! Bucur-te, c sl
virea lui Dumnezeu bine o a

vestit! Bucur-te, c prerile
jjj

fctorilor de rele le-ai mustrat! H
Bucur-te, îumintorule, cela

ce ai artat soarele! Bucur-te,
gj

paharule, carele dai butur H
nemuritoare! Bucur-te, prin

jg
carele strlucete adevrul! ^
Bucur-te, prin carele s'a întu-

gg
necat minciuna! Bucur-te, în- m
vtoruîe al darului. §f

SINAXAR **

LA DUMINICA A DOUA A
POSTULUI MARE

Sinaxarul din Minei, apoi acesta.

In aceea zi, în Duminica a doua a postu-

lui mare, facem pomenirea celui întru sfini

printelui nostru Grigorie Patama, arfiiepis-

copul Tesaionicul ui.

STIHURI

m
3»mm

m
m

%re lumina cea neînserat îl duce acumM
-

- Mal luminii izvor,

Re col cu adevrat mare î strlucitor al ^T ' 1 ~ m
mm

luminii predicator,

test fiu al dumnezeetîl i neinserate!

lumini, cu adevrat om al Iui Dumne-
. zeu minunat serv i slujitor ul lui

Dumnezeu, se trgea din Asia, din prini de
neam i slvii, S’a silit s-i împodobeasc
cu virtute i învtur nu numai omul cel

dîn afar i vzut, ci cu mult mai mult pe
cel luntric î nevzut. Pe câDd era înc in

fraged copilrie î-a murit tatl lui. Mama sa
l-a învat l l-a crescut atât pe el cât i pe

mmMMMfraii i surorile lui in învtura i în b gea
nnirmiilid sî în fimntnri X ftfiETlR înr Ir?Domnului i în sfintele Scripturi. A ajuns ÎDc
bun cunosctor i al învturii laice, cci a mm

19
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:
urmat Ia dascli învai. Grigorle, iste din

:
fire, având o râvn potrivit, a adunat Ie

: scurt vreme tot felul de cunotine, incât

1 ajungând la vârsta de douzeci de ani, i so-

cotind pe toate o nimica i mai îneltoare
decât visurile, cuta s alerge sus ia Dum-
nezeu, pricina i datatorul oricrei înelep-
ciuni, i priuVo vieuire niai desvârit s-i
aîiero^eascâ lui Dumnezeu toat îilna sa.

Deaceea descopere mamei sale scopul su
iubitor de Dumnezeu, dorul i dragostea în-

flcrat de Dumnezeu ce-o avea de mult
vreme. Ca acest prilej a aflatc i ea nutre-
te demult aceleai gânduri i c’î gsete
dcalturea in aceleai lucruri ca i el. A
adunat deci marna îndat în jurul ei pe copiii

si i le-a zis cu veselie: „Iat eu i pruncii

pe care mi i-a dat Dumnezeu !" Apoi încearc
s afle ce prere au ei despre cele bune i
Ie descopere elul fratelui Jor mai mare
Acesta, Întrebuinând mai mult cuvinte din

inim decât din minte, i-a convins s urmeze
eu bucurie aceleai dorine ca l el i s fug
de lume. Deaeeea dup ce i-a Împrit, dup
sfatul evanghelic, toat averea la sraci i a

prsit cu suflet uurat favorurile împrteti
i cinstea i sgomoele din palatele împr-
teti, a urmat lui Hristos, Pe mama i pe
surorile sale le-a bgat tntr'o mnstire de
clugrie, iar el împreun cu fraii si s'a

dus în muntele sfineniei, supranumit Aio$.

Dar pentruc timpul n'a îngduit s triasc
ia un Ioc, a sftuit pe fraii si s rmân în

alte mnstiri i acolo s-i 'duc viaa dup
plcerea lui Dumnezeu, iar el s'a dat in

ascultarea unui btrân minunat numit Nico-
dim, care tria in isihie numai pentru Dum-
nezeu. Delii acesta a învat cu fapta. In u-

milina sufletului, toat porunca i toat vir-

tutea. A mal dobândit aici,. în descoperire
tainic, i sprijinul i ajutorul nebiruit de
nimeni al prea curatei Nsctoarei de Dum-
nezeu. Dup mutarea lui Nicodim ctre Dum-
nezeu, a trit câiva ani în Marea Lavr cu
mult râvn i cu minte încrunit. De dra-
gul Isihlei, ins, pleac din Marea Lavr i
îmbrieaz pustia. Adugând totdeauna dor
lâng dor i dorind necontenit eu trie sâ

fie eu Dumnezeu, se d pe slnei unei viei
covâritor de aspre. Inîrânându-î dc pretu-

tindeni prin rugciune struitoare simurile,
înâlându-i mintea Ia Dumnezeu, petrecân-
du-i tot timpul în rugciune, studiind cele
dumne-zeeti .i întocmindu-i îutr’un chip
foarte huu viaa, învingea cu mare putere,
prin ajuiorul lui Dumnezeu, luptele ce i le

dau demonii ; eurâmdu-l sufletul cu izvoare
de lacrimi prin privegheri de nopi întregi a

ajuns vas ales al harurilor duornezeeseului
Duh i avea adeseori vedenii dumnezeeti
i eeeace-i mai miunat este c nu î-a schim-

bat felul lui aspru de via, cu toate c a ple-

cat, din pricina nvlirilor Ismalliilor, in Tesu-
lonic i a fost silit s locuiasc in unele orae.
Dup muli ani, dup ce i- a curit des-

vârit i trupul t sufletul, cu voia lui Dum-
nezeu, a primit marele har al preoiei. i
svârea tainele preoiei ca unul cere n'avea
(rup i era, ca s spun aa, în afar de el

însui, încât sufletele celor care se uitau Ia

e), se pociau numai vzând u-1. Era cu ade-
vrat mare i era cunoscut de cei care triau
dup plcerea lui Dumnezeu ca un purttor
de Duh. Se arta un astfel de om i celor
care vedeau faptele lui: avea putere Împo-
triva dracilor; izbvea pe cei cuprini de în-

elciunea î uneltirea lor; fcea ca pomii
neroditori s dea roade; vedea mai dinainte
cele viitoare i era împodobit i cu celelalte
haruri î roade ale dumnezeeseului Duh. Dar
pentrucâ svârirea virtuii st in puterea
noastr, iar cderea în încercri nu st In

puterea noastr, i fr încercri nu este nici

desvârire i nici artarea credinei noastre
îu Dumnezeu— cci împreun lucrarea faptei

bune i a dorinei de bine desvârete pe
omul care tiete dup Dumnezeu — a îng-
duit Dumnezeu s cad acest mare brbat în

felurite î necontenite încercri, pentru ca
prin toate acestea s se arate cu adevrat
desvârit. Ce minte poate s-i iu chipue câte
i s‘au întâmplat? Ce cuvânt poate s ro-

Bteac uneltirile mai mari decât cele dinainte
ale cumplitului vrjma i acuzaiile i hâi>
felele aduse lui dc noii lupttori împotriva
lui Dumnezeu? Cine poate s spun cât de
mult a luptat pentru credin timp de dou-
zeci î trei de ani, suferind din partea vrj-
mailor vtmri l felurite necazuri ?

Fiara italian, Yarlaam din Galavria, care
se credea grozav în înelepciunea taic i
socotea în deertciunea propriilor lui gân-
duri e tie toate lucrurile, a pornit râzboiu
cumplit împotriva Bisericii lui Hristos, a drep-
tei noastre credine, î a tuturor celor cari

o ineau cu trie. Varlaam înva nebunete
c harul comun Tatlui i Fiului i Sfântului
Duh i lumina veacului ce va sâ iie, prin
care vor strluci i drepii ca soarele, în

chipul în care i Hristos a artat- o strlucind
ca soarele pe Muntele TavomLui i pe scurt
toat puterea i lucrarea Dunmezeirii trei-

ip ostatice, este cu totul deosebit de firea

dunmezeeasc i este creat- iar cei cari

cugetau drept c acea dumneze easc lumin
este necreat î c toat puterea i lucrarea
duumezeeasc nu sunt nicidecum însuiri
noi printre însuirile fireti ale ini Dumnezeu,
pe toi acetia, prin cuvinte i prin scrieri

mari îi numea închintori la doi Dumnezei
i închintori Ia mai muli Dumnezei, dup
cum ne numesc i Iudeii, Sabelie i Arie.
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Pentru a vdi rtcirea lut Varlaam, Bi-

serica a trimis la Constantine pol pe dum-
nezeescul Grigorie, ca un lupttor al cre-
dinei i ca un cunoscut aprtor, dar maî
bine spus i ca acuzator i ea acuzat. Dam-
nez eescul împrat Andronic al patrulea Pa-
leologol, aprtor al dreptei credine, a adu-
nat un sfânt sinod. Când a venit la acest
sinod i Yarlaam — cu învturile Iui eretice
spuse maî sus i cu acuzaiile aduse împo-
triva credincioilor — marele Grigorie, plin
de dumneseescul Duh, i îmbrcat cu putere
nebiruit de sus, a astupat acea gur deschis
împotriva lui Dunmezeu i în sfârii a bir uit-o

;

a prefcut iu cenu, prin cuvântri arztoare
i prin scrieri, ereziile lui asemntoare spi-
nilor. Pentrueâ n’a mai putut suferi ruinea,
vrjmaul dreptei credine a fugit la Latini,
de unde a i venit. In sinod Grigorie, dup
ce a mustrat pe Varlaam, mustr i pe Poii-
ehindin i prin cuvântri contradictorii a ni-
micit scrierile lui. Cu toate acestea partizanii
pierzaniei acelora nu încetau do a purta
râzboiu Bisericii lui Dumnezeu. Spre a ie li

stavila, silit mai mult de sfântul slood i chiar
de împrat, i înainte de toate prin voia dum-
nezeiasc, Grigorie a fost înduplecat sâ Be
urce pe tron arhiepiscopal i s fie pstor
sfintei Biserici a Tesalonicului. îmbrcat cu
acest har, a dat cu brbie i struin, cu
mult mai multe lupte decât înainte pentru
credina ortodox. Pe mulii, cumpliii i vi-
clenii partizani ai lui AcMndin i Varlaam,
care se artau ca nite pui înverunai ai
unor Invierimate fiare slbatece, ca î pe
învturile î scrierile lor, i-a combtut cu
fel de fel de argumente, prin cuvântri i
scrieri de Dumnezeu insuflate, nn odat sau
de dou ori sau de trei ori, ci de multe ori

i în multe împrejurri, nici numai în timpul
unui împrat sau patriarh, ei în timpul a trei

împrai, care au luat sceptrul îin .i ari ei unul
dup altul i in timpul tot atâtor patriarhi i a
multor sinoade. Dar în sfârit i-a biruit. Unii
îndrtnici, socotind o nimicii dreptatea dum-
nezeeuseâ, au rmas în rtcirea lor. Aa s'a
întâmplat cu toate ereziile. Mai sunt înc i
azi din toate ereziile rmie, care n'au nicio
ruine de sfinii care le-au pus pe fug, eas nu mai vorbesc de neamul obraznic al Iu-
deilor. care l pân azi se pornete ou furie
împotriva Ini Ilristos.

Pe scurt, acestea i atât de mari sunt bi-
ruinele marelui Grigorie împotriva necredin-
cioilor. Dar Dumnezeu, pe ei nespuse, îi

trimite învtor i îu rsrit. Din Tesalonie
este trimis soi în Constantinopol ca sa poto-
leasc certurile dintre împrai, A fost prins
îns de Agariueni i inut In stpânirea lor
un an întreg. Ga un lupttor a mers din Ioc
în loc i din ora în ora, învând cu mult

curaj Evanghelia lui Hrltos, F0 cei tari îi

întrea înc i mai muit i-j sftuia s s.rue
în credin, iar pe cei ovaelnici, care tiveau
unele îndoieli l-i puneau întrebri cu pri-
vire la cele ce se petreceau pe acea vreme,
îi sprijinea cu înelepciunea durrmezeeasc
i le ddea cea mai bun deslogare tuturor
întrebrilor ce i le puneau. Iar cu ceilali
necredincioi, caro s'au rupt în chip nenoro-
cit do cretini i-i bat joc de dogmele noas-
tre: deicoDomia întruprii Domnului i Dum-
nezeului nostru, de cinstita cruce, de cinsti-

tele icoane crora ne închinm, de multe ori
le vorbea cu todrsnealâ. Maî mult înc vor-
bi» i despre Mahomet i despre multe alte
întrebri ce-i erau puse. Prin rspunsurile
pe care le ddea pe unii îi uimea, iar pe
alii ii înfuria împotriva lui, î-i întindeau
mânîle spre el i i-ar fi pus nmcenieete ca-
pt zilelor, dac, prin purtarea de grij a lui

Dumnezeu, n'ar fi fost cruat eu ndejdea
rscumprrii sale cu bani. Acest lucru" s'a
întâmplat i marele Grigorie a fost eliberat
de nite cretini iubitori "de Hristos. i aa a
plecat îndat, mucenic nesângeraia turma sa.

Pe lâng multe i mari daruri i merite
deosebite ce avea, a fost împodobit i el cu
semnele lui Hristos, având in el, dup num
spune Pavel, lipsurile lui Hristoa (Coloseni,
I, 24). Iar ca sa artm însuirile lui deose-
bite Le vom numi pe acestea : era peste m-
sur de. blând i smerit, ins nu când era
vorba de Dumnezeu î de cele dumnezeeti;
în acestea era mare lupttor; era iar ur
î îngduitor

; cuta, atât cât U sta în putin,
sa rsplteasc cu bine pe ceî care se pur-
tau ru cu el; nu primea cu uurin cuvin-
tele ce se spuneau împotriva unora ; era
rbdtor i cu $ tibet mare I11 greutile ce
veneau asupra Iui de fiecare dat; era mai
presus de orice plcere î slav deart ; era
totdeauna simplu îa toate trebuinele trupului,
dei cu timpul trupul lui se slbise eu totul;
blândeea., linitea i necontenita lui bun-
voin a triei sufletului su se desvârise
atât de mult in el, încât aceste însuiri se
artau i pe dinafar celor care-1 priveau

;

în toate totdeauna înelegtor, atent i ordo-
nat. Ca o urmare a acestor însuiri aproape
niciodat ochii Iul nu-j erau seci de lacrimi,
ci purtau In ei izvoare de lacrimi.
Deci aa a luptat vitejete dela început

pân la sfârit împotriva patimilor i a dra-
cilor ; a alungat departe de Biserica lui Hris-
tos pe eretici, înfiând limpede in cuvântri
i îa scrieri credina ortodox, iaT prin ele
a pecetluit carecnm toat Scriptuia cea in-
suflat de Dumnezeu, dup, cum i ea, eare-i
sfârit i pecete a vieii i cuvântului sfinilor,
a pecetluit viaa î cuvântul iul

;
a pstorit

apoi, apostol ete i bine plcut lui Dumnezeu,

ifcAjfciarhftiiiMLi m t Jm j . *l j»j * - l — b „ ^ -
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turma lui timp de treisprezece ani, a împo-
dobit-o cu predici murale i a condus-o spre
târla cea cereasc- i, ca s spunem aa, spre
a se arta ajuttor de ob-;tc i al ortodocilor
în via i al celor ce vor veni, s'a mutat la

viaa cea mai presus de lume în amil 1362
dela Hristos, trind In total 63 de ani. Duhul
i l-a dat în manile lui Dumnezeu, iar trupul,
sfintele lui moate, le las turmii. Sfintele lui

moate i astzi ne pstreaz in Mitropolia
din Tesaionic, neobinuit de strlucite i de
slvite, ca o motenire i comoar nepreuit.
De fiecare dat fac minuni celor ce se apro-
pie de ele cu credin, dantesc Izbvire dc
tot felul do boale, despre care povestete
multe istoria sfântului Grigorie,

Cu ale lui rugciuni, Dumnezeule, milue-
te-ne i ne mântui© pe noi, Amin,

Cântarea a 7-a, Irmos:

Tinerii cei ce merseser..

Î
ndrzneal nu am, am nu-
mi fiu al Tu, Printe iubi-

torule de oameni, ci m f
ca pre unul din argaii Ti,
rogu-Te i nu Te îngreoa de
mine cel ce strig : Dumnezeul
prinilor notri, bine eti cu-

vântat

Spurcându-ne vieaa prin

vieuirea pctoas i pier-

zându-ne bunul neam cel din-

tâi, prin fierbinte pocin s
alergm ctre cel unul printe
al nostru i Dumnezeu

;
ca s

lum mântuire.

Aspru stpân este cruia
m’am osândit a-i robi

;
tare i

nesuferit foame am rbdat,
plcând porcilor* Cî întorcân-
du-rn, strig: Mântuitorule
mâutuete-m.

A Nsctoarei.

Firea cea muritoare o al în-

viat, Nsctoare de Dumnezeu
Fecioar, ceea ce una aî nscut
vieaa

;
drept aceea, pre tine

credincioii mântuire te tim,
ca ceea ce ai nscut cu trup
pre Dumnezeul prinilor.

Alt Irmos :

N 'au slujii: fpturii „

Cei ce cinstesc cuvintele i
scrisorile tale, Grigorie, se în-

va cunotina iui Dumnezeu,
plini se arat de înelepciu-
nea cea duhovniceasc i teo-

logtcete propoveduesc darul
cel neziditî lucrarea lui Dum-
nezeu.

Sabia i arcele celor ru
credincioi, tu de tot le-ai sf-
râmat i trufia lui Varlaam i
toat puterea ereticilor, ca o
estur de pianjen o ai ri-

sipit ca i cu o piatr, prea
mare Ierarhe.

Slar

pecetluitu-s’a cu cuvintele
i cu dogmele î cu scrisorile

tale, Grigorie, credina celor
binecredinrioi i îndrzneala
eresurilor a contenit i ame-
ninarea dreptei credine i
tria celor ru crdincioi a
încetat

i acum, a Nsctoarei.

Noi cei uscai de boalele
patimilor tiindu-te cu adev-
rat izvor de tmduiri, scoatem

MmmmMm
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ape de mântuire dumnezeeti
i strigm: Bine este cuvân-
tat Preacurat rodul pântecu-
lui tu.

t

C&ntarta a 5-a, Irmo* :

De apte ori cuptorul...

Bogia cea nemsurat i
mult milostivirea Ta o

vedem, Stpâne, cei ce credem
întru Tine. Pentru aceasta toi

cu cldur împreun cu des-

frânatul cdem ctre Tine, Pri-

mete pre cei cei-au greit
i la Tine au alergat; c nu
este, milostive, pcat, care s
poat birui iubirea Ta de oa-

meni.

Pentru milostivire, Stpâne,
pre sine Te-aî smerit, i Te-ai

apropiat fiilorTi celor czui

;

ca însui iubitoruîe de oameni
pre cei czui îi întâmpini i
srutându-i, mântuire le d-
ruetî. i de i cineva va c-
dea jos,

1

milostiv fiind ca un
iubitor de oameni, nu Te mânii.

Cea mai înfricoat ju decatm va întâmpina, o, Stpâne!
C vzându-Tefr rutate i
iubitor de oameni, nu alerg

ctre Tine cas strig cu glasul

curvarului, ci în lenevire îmi
petrec vieaa. Tu dar fii niîe

milostiv i de osânda aceea
mântuete-m prin pocin,
îndurate.

Nu trei dumnezei slvim, ci

Mw«WWWWWWWW

o dumnezeire, iar trei iposta-

suri cinstim cu adevrat. Pre
Tatl nenscut, pre Fiul nscut
din Tatl, i pre Duhul Sfânt

purces din Tatl, pre Dum-
nezeu unul în trei

;
de i nu-

mirea fiecruia, ca un Dum-
nezeu ce este, cu credin se

slvete.

A Nsctoarei.

La multe npaste, sunt su-

pus, i cu viforul întristrilor

înnecat. Ci cu rugciunile tale

mântuete-m, ceea ce eti li-

mânui mântuirii. Preacurat,
i din toate rpindu-m, m
mântuete. Ca pre tine, dupre
vrednicie, ca pre o cald fo-

lositoare, i de Dumnezeu
Nsctoare, s te slvesc întru

toi vecii.

Alt Irmo*

:

T merii cei bine credincioi...

Stai acum împreun cu teo-

logii lâng scaunul celui prea
îndurat, fiind asemenea cu

dânii, i întocmai la obiceiuri,

prea înelepte Grigorie, mai
întâi eztorule pe scaunul
Tesaloniculut, podoaba ierar-

chilor, luminat împodobit fiind

cu mrirea arhieriei, i ser-

vind lui Dumnezeu.

tiind Dumnezeu curia
gândului tu i mai înainte de
pântece i de zmislire, a grit ||
curat credinciosului sî dum- M

%%
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nezeeseului împrat, c erai

s fii aprtor nebiruit al Bi-

sericii. Pentru aceasta, prin

întrire canoniceasc te-ai

uns cu mirul arhieriei.

Flavl

Biruete-se artat i se spul-

ber adunarea lui Polldiindîn

de mâna ta, i de îneleptele

tale cuvinte, prea ludate Gri-

gorie, mal întâi eztorule pre

scaunul Tesalonicului. i pre-

cum piere fumul, aa a pierit

adunarea cea putred, prin

limba ta cea cu glas de tunet

i de teolog.

i &uum
T
a Nsctoarei,

Cuvântul lui Dumnezeu din

buntatea sa cea desvârit,
întru tine, Fecioar, a împo-
dobit, firea omeneasc cea cu-

fundat în patimi i toat o

a moit î o a sfinit Pentru
aceasta cei prin tine mântuii,
te slvim întru toi vecii.

Cântarea 9-aT Irmos:

gpâimântatu-s’au de aceasta...

Bucurie i veselie se face

acum pentru mine, jun-

ghilndu-se vielul Tu
;
umple

de aceasta i sufletul meu cel

cendjduetespreTine,Dum-
nezeule. Primete-m pre
mine rtcitul, i la viea m
ridic pre mine cel omorît, im îmbrac întru damneze-

easca hain a mântuirii i a
nestricciunih

Sufletelor deprtate dela
Dumnezeu i lipsite de diun-

nezeetile daruri, venii cu

cldur, i luând în minte în-

toarcerea desfrânatului,s stri-

gm : Printe bunule ! Cela ce

eti din ceruri, greit-am cu
toii, curete-ne i ne mân-
tuete, pre cei ce alergm la

mila Ta.

Ca unul ce ai mulime mult
de Indurri, nu Te îngreoa
Doamne, Doamne, de mine,
carele în multe desftri am
cheltuit bogia, i acum alerg

i strig ctre Tine : Greit-am
ie! Mântuete-m, pre cel ce
scap la mila Ta.

A Nsctoarei.

Liman de mântuire, de c-
luzire i de prtinire, te am
pre tine eu, robul tu; sca-

p-m de toate împiedecrile
cele cumplite, ca una ce eti
bun, cu rugciunile tale cele

ctre Dumnezeu, Stpân. C
spre tine cu dragoste toat
ndejdea ml-ani pus; ca s
te slvesc cu credin.

AII Irmos.

Tot neamul pmântesc.

Oglind dumnezeeasc te-ai

fcut Grigorie; c pre cel du-
pre chipul Sui neîntinat l-ai

pzit, i mintea pulndu-i br-
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#$ btete, stpân asupra pati-

J mîlor trupeti, ai luat chipul

cel dupre asemnare. Pentru

H aceasta te-ai i fcut cas prea
luminat sfintei Treimi,

j|
mpratul cel bine credin-

m dos, te-a artat pre tine, ca i
H cum ai fi fost cu aripi sburând

jg prin vzduh ; c împreun cu

SI dânsul te-ai luptat, ca un plin

jj|
de dumnezeescul Duh asupra

M lui Varlaam, celui cu minte

J| deart i nebun, carele a

jjj
grit nedreptate asupra înal-

i imii lui Dumnezeu; pre carele

pre dreptate l-ai biruit.

$$
*5? Slav.

Îl u totul fiind plin de îne-

Jjj
lepciunea cea bun, Mrite,

îi ai strlucit lumin in lume,

J| izvorind dogmele ortodoxiei

;

m cci cu iubirea filosofiei celei

]J§ alese, Înelepte, ai luat in pân-
wj tece dumnezeeasca fric i ai

H nscut cuvintele Duhului.

i acum. a Nsctoarei.

m cântare de mulumit cu un
glas aducem ie noi credin-

H cîoii, de Dumnezeu Nea-
i toare; c tu ai deslegat ble-

jj|
sternul nostru cel de demult

îl i toi lum prin tine dumne-
zeeasca bine-cuvântare, mân-
tuire, luminare, mil i bucu-
ria cea venic.

LUMINÂNDA ÎNVIERII

Slav, a sfântului-

mmmm
Podobia: Ou apostolii B ne suim,..

Bucur-te, lauda prinilor,
gura teologilor, slluirea t-
cerii, casa înelepciunii, cpe-
tenia învtorilor, adâncul cu-

vântului. Bucur-te, organul H
lucrrii, înnlimea gândirii la

||
cele de sus, tmduitorule al m
boalelor omeneti. Bucur-te,
locaul Duhului, viu fiind i
dup moarte printe.

m

m
mu
g#

m
s#u

m

m
i»

! acum, a Nsctoarei.

Stpân, a tuturor stpân,
apuc înainte Intru primejdii,

ârguete întru necazuri, fii

de fa în nevoi
;
ca s nu ne

apuce pre noi în ziua sfâri-

tului nici satana, nici iadul,

nici pîerirea. Ci s stm toi
nevinovai înaintea înfricoa-

tului divan al Fiului tu, o
Maica lui Dumnezeu stpân!
Cci câte voeti, le i fad.

LA LAUDE

Punem -Stilurile pe opt i cântm : cinei Sti-

luri tile învierii i aceste trei,

glasul l-iu.

Podoliia; C®©« co eti bucuria...

Fericit viea aî petrecut M
în lume i acum te veseleti J|
împreun cu adunrile celor

gj
fericii i pre pmântul celor

***

blânzi ca un blând locueti,

ierarh e Grîgorie. îmbogin-
du-te dela Dumnezeu cu darul

minunilor, care dai celor ce te
||

cinstesc. p
ura dreptului va deprinde înelepciune
i limba Ini va gri judecata.

Mm
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Dogmele dreptei credine
le-ai sdit, trind fericite spinii

relei învturi i smâna cre-
dinei bine Immulindu-o, cu
ploaia cuvintelor tale spic în-
sutit aî adus lhi Dumnezeu,
ca un plugar iscusit

Hii h: Auzii acestea toate neamurile,..

De strlucirea vieii tale

celei fr de prihan, s'au
mirat adunrile îngerilor i
ale oamenilor fericite; c de
buna voie te-ai artat tare
nevoitor i pustnic i arhie-
reu

; vrednic slujitor lui Dum-
nezeu i prieten adevrat

Stih Scoal-Te Doamne Dumnezeul meu,
iual-s emâna Ta, nu uita pre sracii Ti pân

In sfârâit.

Si Stiiira Tri ortului, gla&uJ ai 6-Jea.

Celor ce umbl întru întu-

nericul pcatelor, ai rsrit
lumin, Hrîstoase, în vremea
postului. Arat-ne nou l ziua
cea vestit a patimii Tale, ca
s strigm ie: Scoal-Te,
Dumnezeule, miluete-ne pre
noi.

Slav, tot aceasta
;
i acum, a Nsctoarei

do Dumnezeu.

prea bine-cuvântat eti.,.

DOXOLOGIA MARE
Ecteniiie i Apolisul.

Apoi Liiîa în Pridvor, dup obiceiu, cutând
Slav, i acum

;
Stiiira Evangheliei.

Ceasul întâi i Învtura sfântului

Teodor Studii ui.

Apolisul deplin.

LA LITURGHIE
Fericirile glasului, pe 6. l ale S Sântului.

Cântarea a treia, pe 4,

Prochimen, glasul al fi lea.

u, Doamne, ne vei îeri i ne vei pzi de
neamul acesta în veac.

S;iij MAntuete-m, Doamne, c a lipsit cel
cuvios.

Apostolul : Din cartea cea c tre Evrei.
Aliluia glasului.

Evanghelia dela Marcu i a sfântului, toat
slujba arhiereasc-

CHINONICUL

Ludai pre Domnul din ceruri.

m
3#

3$M
3#m
m

DUMINICA SEARA
Dup Psalmul Începtor

La Doamne strlgat-ara.,. punem ] 0 stiluri

}

patru din Octcili, cele de umilin; iar din
Triod, Podobnicele lui Iosil

Glasul al 8-lea.

Podobie : Fr de msur este...

wm ara demsur greind ie,
nenumrate munci atept,

scrânîrea dinilor i plângere
fr mângâere; gheena focului
i întunerecul i tartarul. Deci
prea drepte judectorule, d-
ruete-mi lacrimi prin care s
aflu iertare, i deslegarea de
rutile mele, postind i stri-

gând ie: Stpâne Hrîstoase
milostivete-Te spre mine,
pentru mare i bogat mila Ta.

P re mine cel rtcit în munii
relei neascultri, caut-m Cu-

M
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$$ vinte, i la Tine m cheam
Jjj

gonind departe nravurile cele

rele ale gândului meu. i fiind

mort, înviaz-m iari, i cu
postulm curete pre mine,
cel ce strig cu plângere ne-

*| încetat : Stpâne Hristoase !

a§ Milostrvete-Te spre mine,

jj§
pentru mare i bogat mila Ta.

frS Alt Stiliirâ a tui Teodor, glasul acelai,

jjt-g
Podobie: Pro cea slvit...

21 începând postul sptmânii

g a treia, pre cinstita Treime
îl s O ludm credincioii, s-

vârind cu bucurie cealalt
vi vreme a îuî; i patimile tru-

Jf peti slbîndu-Ie, s culegem

H din sufletele noastre flori dum-
*! nezeeti, ca s împletim cu-

nuni Stpânei zilelor. Ca toi
îl purtând cununi,s ludm pre

Hristos ca pre un biruitor,

a#

as

HZ

i din Mineru, trei.

Slav, i a ['uni
;
a Nsctoarei.

Dup Eire : Lumin lin...

Prochimen, glasul al S-lea.

S nu întorci faa Ta (lela sluga Ta...

(Cflut-1 '.a Eiuroiaica lsatului rie brânz, cu

p Stilurile lui, pag. 121)

LA STIHOAVN
Siihîra niei, glasul al S-k-a.

*8 F rai le printeti lepdându-
^ le, cu minte nestatornic am
H vîeuit în gândurile cele do-

H bitoceti ale pcatului; toat

H vieaa mea ru cheltuindu-o
m eu, ticlosul; i de hrana care

|| întrete inima lipsindu-m,

fg am mâncat dulceaa poftei,

(da doua ori).

Martirica

care satur m scurt vreme,

Ci prea bunule Printe, s ||
nu-mi închizi mie milostivirile gt

cele iubitoare de oameni; d §f
deschizându-le, primete-m 22
ca pre fiul cei pierdut, i tn U
mantiieste.

Mucenici ai Domnului, tot gj
locul sfinii i toat boala t- H
maduii

;
i acum rugai-v, Hs se mântuiasc din cursele M

vrjmaului sufletele noastre, p
rugmu-va.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

Cele cereti te laud pre M
tine cea plin de dar, Maic, g*
ceea ce nu tii de mire; si

noi doxologim naterea ta cea g*

neurmat,Nsctoare de Dum-
nezeu; roag-te s se mân-
tuiasc sufletele noastrav*
i cealalt rânduialâ, precum s

J

a artat
maiinalnie în Duminica lsatului de brânc.

Luni a treia sptmân.

LA UTRENIE
Troinicele glasului. Dup întâia Stihologi®
zicem Sedeln ele cele de umilin, din Octoih,

ale glasului ce se va întâmpla.

Dup a doua Sdhologie. zicem aceast Se-
deln, a lui Tosif.

m
m
5».

mmm
m
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Glasul al S-lea.

Podo n ie : - orunca cea cu tain...

u focul înfrânrii s ar- P
dem toi ca pre nite
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uscciuni, sburdrile patimilor
i vpaia cea nestins, s o
stingem acum cu izvoare de
lacrimi; strigând celui ce va
s judece tot pmântul : Mân-
tuitorule milostive, Doamne,
pzete-ne pre noi neosândii,
dându-ne iertare de greale.

Slav,, iar aceasta. i acum, a Nsctoarei,
asemenea.

Ceea ce eti de Dumnezeu
druit curat binecuvântat,
roag neîncetat, pentru noi,

pre cel ce s’a nscut din tine
pentru milostivirile îndurri-
lor, cu puterile cele de sus,
cu arhanghelii i cu toi cei

fr de trupuri, s ne dea
nou iertare mai ’nainte de
sfârit, i curire de pca-
te, i îndreptare vieii, ca s
aflm mil.

Dup a treia Sliftologie, Sedelca luî Chir

Teodor, asemenea.

Treime sfânt i cinstit,
pzete-ne întregi i neosân-
dii, pre noi cei ce svârim
postul de a treia sptmân,
ca s trecem cu vrednicie i
cellalt ce urmeaz, i s în-
deplinim toate poruncile Tale.
Ca aa urmând, s ajungem
fr osând a vedea slvit
învierea Ta, aducându-i cân-
tare i laud.

Slav, tot aceasta. i acum, a Nsctoarei-

Nsctoare de Dumnezeu,
ceea ce eti folositoare cre-

dincioilor i bucuria celor
necjii, mângâerea prea mare
celor întristai

;
roag neînce-

tat, pentru noi, pre cel ce s’a p
nscut mai pre sus de fire din g»
pântecele tu cel prea sfânt, m
Fecioar, împreun cu îngerii

i cu stpâni îl e, s scpm în 3j*

ceasul întrebrii de cumplita ||
osândire. $*M

Psalm 50.

C A N O N U L gig

Mincmlul, dupre rânduiala Iui,
|jj

: acest Tripcsue a! [ui Chir Iosif. i se ce-

loto Cântarea l-a (Jiu Psaltire, glasul al

8-lea, Irmos: ^
(iftntflire^k înlm popoare...

C ela ce ai milostivire ca un |S
Dumnezeu, priniete-m B

/!

pre mine cel ce m pocesc, **
carele mi-am cheltuit vieaa
desfrânat Strig ctre Tine: IS
greit-am!Nu trebuiesc pârâi, |f
cci eu însumi vdesc ruinea g#
faptelor mele. p

L sând hrana cea îngereas- p
c, m’am asemnat dobitoa- g|
celor, hrnindu-m cu netreb- g#
nica rutate. Dar primete-m H
pre mine cel ce m întorc, ca M
pre unul din argaii Ti, ce- 13
rescule Printe,

|jf

Noaptea dulceurilor care
|jf

vine din desftri lsându-o, H
toi credincioii s ne apro-
piem cu osârdie spre lumina
adevrului; ca s ne Învred-
nicim mesei celei luminoase.
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A Nsctoarei.

Bucur-te, prea-sfânt Bt-
seric, lâna cea de Dumnezeu
rourat, tzvorule cel pecetluit
al râului celuifr de moarte.
Pzete stpân turma ta, de
toi lupttorii nebiruit.

Ah Tîip&sne, al lui Ciur Teodor. Glasul

aceiai.

Irmos ; S cântm lui Dumnezeu.

.

Acum întru aceasta a treia

sptmân curindu-ne, fra-

ilor, ca i Israel de demult
în trei zile, s ajungem la

muntele rugciunilor i acolo
auzind dumnezeetile glasuri,

s ludm pre Hrîstos.

Venii popoare ca întrin-
du-ne cu postul ca Samson,
s ucidem pre demonul pân-
tecelui, ca pre alt fiar i s
nu-i râd Dalila patimilor,

înelându-ne pre noi.

Slav, a Treimei.

Ca heruvimii te laud pre
tine, Dumnezeire, trei lumini
i o lumin, viea i viei, pre
Dumnezeu cel ce a nscut, pre
Dumnezeu cel ce $’a nscut
i pre Dumnezeu Duhul cel

viu, carele din Tatl purcede.

i acum, a Nsctoarei,

Bucur-te, bucuria Evei; c
întristarea aceleia prin nate-
rea ta Curat a încetat. Bucu-
r-te, nor luminat al luminii

celei neapuse, din carele a
rsrit Hrîstos Dumnezeu. ||

Slava ie, Dumnezeul nostru, slava ie.
jjj&

intriarmându-ne i noi ca

David prin credin, s sur- Uf
pm cu smerenia gândul cel

trufa, ca pre alt Goliat; s §*
tiem i mulimea patimilor. ||

s#
Irmosul

:

S cântm lut Dumnezeu
|

„Celui ce a scos pre Israîl din g#

|

„robia cea amar a lui Faraon

|

„i cu stâlp de foc i cu nor

j

„luminat l-a povuit, c s’a 1J!

|

„prea mrit 1

Cântarea a 8-a, Irmos: jfjt
îHP

De Dumnezeu gritorii tineri. . glfr

C
-f-

heltuindu-mi averea prin- g*
teasc în pcate, m’am

;

lepdat afar din curile daru- £*

lui; ci primete-m, Printe, |f
! pentru nemsurata îndurarea g*

i

Ta - i
Intru prea luminat strlu-

cirea postului, prin rugciuni
luminându-ne, s ne nevoim,
ca s scpm de întunerecul

pcatului.

:ucerete-seie ceata celor

fr de trupuri, heruvimii se

roag, precum i adunrile
sfinilor; mântuete sufletele

noastre Hristoase mult îndu-

rate.

g#

m
g*

m
v*m
g#
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A Nductoarei.

Ceea ce ai zmislit strugu-

rul cel nelucrat, trezele-m
pre mine cel întunecat cu beia
pcatului, Nsctoare de Dum-
nezeu Fecioar, ndejdea su-

fletelor noastre.

Alt Irmos :

Cel ce acoperi cu ape cete...

Venii s ne desftm fra-

ilor cu postul, c el este odo-
rul cel printesc, avuia cea
minunat, maica tuturor celor

ce au slujit stpânului Hristos;

c acesta întrete trupul, lu-

mineaz gândul î inima.

Lui Ghedeon celui minunat
asemnându-te, suflete, având
bunti, credin, ndejdea i
dragostea lui Hristos; iei ca
s ucizi patimile cele de alt

neam, precum i acela cu trei

sute a ucis neamul Madiami-
tenilor.

Binecuvântm pre Tatl...

i ca pre o Treime Te m-
resc i ca pre o unime Te laud
pre Tine, Dumnezeire una, P-
rinte atotiitorule, însui st-
pânitorule, Fiule, i Duhule
sfinte, putere a-tot-slpâni-
toare; o fire, o împrie, c-
reia în trei fee ne închinm.

i acum, a Nsctoarei.

Durerile de care a scpat
mai pre sus de fire întru na-

terea Ta ceea ce Te-a nscut,
le-a cunoscut întru cinstit

patima Ta: c s’a ptruns de
durere, vzându-Te pre cruce
pironit de bun voie de jidovi,

pre Tine, cel ce ai întemeiat
pmântul pre ape*

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie-

Când vei veni întru slava

Ta, cu mii i cu milioane de
puteri, s judeci tot pmântul,
atuncea Doamnes-i fie mil
de mine, s m ieri i sm
crui de osând; s nu m
ruinezi, nici s m osândeti
în focul cel venic.

Irmosul:

ludm, bino s cuvântm.

.

Cela ce acoperi cu ape cele

„mai pre de-asupra ale Tale,

„cela ce pui mrii hotar ni-

„ipul i toate le îî. Pre Tine
„Te laud soarele, pre Tine Te
„slvete luna, ie îi aduce
„toat fptura laud, ca fc-
torului tuturor în veci.

Cântarea a 9-a, Irmos :

l’re cel ce s’a artat îu munt rt
-.-

re mine, cel ce m’am de-
prtat dela dragostea Ta,

Printe, i tn’ara fcut rob
pornirilor celor din voie ale

desftrilor, întorcându-m
acum m primete ea pre cel

pierdut; c însui eti mult
îndurat
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Smochin neroditor m'am a-

H ratat lucrând eu ticlosul nu-

li
mai rutatea, care hm prici-

i nuete focul; ci Tu, Doamne,

H f-m roditor, ca s-i aduc
ro duri de fapte bune»

Postete-te suflete al meu

jjj
de rutate i de vicleug, o-

||
prete-te de mânie i de îuime

jjjj

i de tot pcatul; c post ca

îi acesta voete fisus, prea iu-

H bitorul de oameni, Dumnezeul
m nostru.
*gM A tSTâiefeit(»reit

Tu eti, Nsctoare de Duni-

Jjj
nezeu, arma noastr î zidul;

*3 tu eti sprijineala celor ce

8
alearg la tine; i acum te în-

demnm spre rugciune, ca

îl s ne mântuim de vrjmaii

Jjj
notri.

Alt Irmos

:

<=Jvlmu-Te pte tine,..

H Post curat, adic lepdarea
rutilor, ca nite daruri bine
primite s aducem Iui Hristos
Dumnezeului nostru.

tiind suflete cum a hrnit
Elisei de demult pre proroci,
hrneste-te prost, mulumind

H lui Hristos.

Jjj
SI*v, * Trcînwi.

fîf
O Treime în fee, pre Tine

Dumnezeire Te laud. Pre Tatl
fr de început, pre Fiul i
pre Duhul cel viu.

ÎS1_ «V?

I acum, a Nsctoarei.

lui Dumnezeu, Fe- ||
doar, cmara cerescului îm- m
parat Hristos, niântuete cu £f
rugciunea ta pre cei " ce te plaud cu dragoste. §?

fp
Slava ie, Dumnezeul nostru, slava ie.

Daniîlîii groap a îmblânzit ff|

fiarele cu zbala postului i
noi postîndu-ne s supunem §2
patimile.

||M
Irmosul r m

Slavimu-te pre tine, ceafr S?
„prihan Maica lui Hristos

g|
„Dumnezeu, întru care a um- H
„brît Duhul cel prea sfânt".

m
Svetllna glasului, de trei ori.

LA STJHOAVN
Stihira zilei, glasul al 4-lea. jtjt

imbrcatu-nTam cu întina- p
ciunea cea rea a grealelor §|
mele i din bucuria cmrii P
m*am izgonit JVtilostivete-Te m
spre mine cu negrit îndu-

|J
rarea Ta, ca spre fiul cel pier- i?
dut, Dumnezeule, im mila- H
e?^e * (de doua ori).

Apoi Martirica.
j|*|

Cine nu se minuneaz, sfin- fc*

ilor mucenici, vzând ne- H
voina cea bun cu care v^ai
nevoit? în ce chip fiind cu §2
trup, ai biruit pre vrjmaul ||
cel fr de trup, mrturisind ^
pre Hristos i cu crucea în-

tr'armându-v? Pentru acea-M
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a
sta, dupre vrednicie v’aî ar-
tat gonitori dracilor i lupttori

S
împotriva barbarilor. Neînce-
tat rugaî-v sase mântueasc

H|
sufletele noastre.

m
*3

Slav, i acum
;
a Nsctoarei,

artdel nestins, scaune al

Sg dreptii, Preacurat Stpân,
roag-te s se mântueasc

*2 sufletele noastre*

La ceasul al aselea.

Troparul Proorociel, glasul al 4-lea.

entruc suntem neputin-
cioi i slbnogîi de p-

cate, vindeca sdrobirile noas-
m tre, doctore al sufletelor

;

cela ce tii gândul oamenilor,
îubîtorule de oameni.

fH
Slav.-;, i acum; tot acesta.

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalm 29.

frfî ugciunea Dumnezeului viaii mele: Zice-
volu lui Dumnezeu, Sprijinitorni muu eti Tu,

îH
Stih:

h ce chip dorete cerbul spre izvoarele apelor

Din Prorocia Isaîei cetire.

m

Cap. 6, vera 13.

rs Domnul puterilor însui, pre acela
slinii i de acela v temei i de vei
ndjdui inirînsul, acela va ii ie spre

sfinenie. i nu v vei apropia de el, ca de
plalra cea de sminteal, nici ca de piatra cea
de cdere; iar casa lui lacov, cei ce ed In
Ierusalim în la i în surptur, Pentru aceasta
vor slbi muli dlntr'înîi # vor cdea i se

vor sîrâma i se vor încurcai se vor prinde
oamenii, cel ce sunt 'ntru infrire. Atunci se
vor vad! cei ce poeetluesc legea, ca s nu
Învee. i va zice : atepta-voiu pre Dtimnezeu.-

ceî ce i-au întors faa lor dela casa Iui lacov
l voiu ndjdui întru dânsul. Iat eu i pruucli»

care mi-a dat Dumnezeu i vor li semne i
minuni în casa luilsrail dela Domnul Savaot,
col ce locueto tu muntele SionuJui, l de
vor zice ctre voi: întrebai pre vrjitori i
pre cei ce strig din pmânt, pre cei ce grâesc
deertciuni, cari glâsuesc din pântece. Au
doar nu întreab un popor pre Dumnezeul
su ? Peniru ce s întrebe pre cei mori des-

pre cei vîi ? C legea o au dat spre ajutor,

ca s nu zic, precum este cuvântul acesta,

c atunci nu vor mal ft daruri pentru el. i va
veni asupra voastr îoamete grea i va II dac
vei flmânzi, v vei mâhni i v~l blestema pre
boieri i pre cele printeti i vor cuta ia cer
sus i pre pmânt jos vor privi, I iat necazs
îmbulzeal» scârb, nevoie iinUinerec,caE nu
vad t nu va lipsi cel ce este In necaz pân
Ia o vreme. Aceasta Întâi bea, degrab l ara
Zavuionului, pmântul NoîtaJimului i cei-

lali, cari locuesc pre lâng mare i de cea
parte do Iordan, Gali lecu neamurilor, Poporul
cel ce umbia întru întuncrec a vzut lumin
mare, cel ce locuii în iaturea i in umbra
morii, lumin va strluci presta voi. Muli,

mea poporului o ai scos întru veselia ta i
se vor veseli înaintea ta, ca cel ce se vese-
lesc la seceri l ca cei ce împart dobânzi.
Ca se va lua jugul cel pus preste dânii i
toiagul cel pus preste grumajii lor ; c toiagul

Celor silnici l-a sfrâmat Domnul, ca i Ln

zilele lui Midiam.C toat haina luat cu vi-

cleug l îmbrcmintea jefuit, o vor da
înapoi l ar fi dorit s îi fost arse cu loc.

Cci prunc s’a nscut nou. Fiul i s'a dat
nou, a cruia stpânire s'a fcut preste urn-
rul Ini l se cheam numele Iul înger de mare
sîat» sfetnic minunat, Dumnezeu taFe, hi-
ruitor, Domn pcii, printe veacului ce va s
fie, c voiu aduce pace preste domni i s-
ntate Iul. l marc va fi stpânirea lui l pcii ^
Iui nu va fi hotar, pre scaunul lui D*vid i
intru împria lui va edea, ca s oîndrep-
teze i s& apere cu judecata l cu dreptate,
de acum i pân în veac, râvna Domnului
Savaot va face acestea.
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•j|jj
Prochimen. glasul al B iea. Psa-'m 12.

j|jj

Mântuirea feii mele i Dumnezeul meu.

P Stih

:

H udee-m Doamne i alege dreptatea mea*

ME
*2

LUNI SEARA

A TREIA SPTMÂN
La Doamne strlgat-am... punem StiMrîle pe

înf o' 3 ale Triodului î dinMlneiu, trei.

H Stihiri podohuioe ale lui Chir losJÎ clasul l-iu.

ij PodoMa : :

J

rea ludailor mucenici

||
jpSj iubim postul

7 carele
js 1mm stinge cu ajutorul Duhului

*$ patimile sufletului cele cum-
M plite i ne întrete a lucra

?! lucruri dumnezeeii; i mintea
K o înal spre cer i soleste

iertare, de cea druit dela

H Dumnezeu, de cele ce am

gj
greit

^ heltuindu-mi Doamne urît

H toat vîeaa mea eu, ticlosul,

S
ca desfrânatul strig cu umi-
lin: Printe ceresc, grei-

j|
t-am! Milostivete-Te i m

p mântuete
; nu m lepda pre

mine, carele dela Tine m’am
îi deprtat î de lucruri dumne-

H zeeti acum am srcit.

H A1[£i ->;i.turS, a lui Chir Teodor, gliisul. el 8-lea.

jj|
Podotiia

: onît toate neamurile.

.

H enii toi s gîsuîm în

î$ chimvale de cântri, cuprrn-

H zând cinstitul post; c prin-

ii
tPînsul gânditor vom surpa

pre arpele, începtorul ru-
tii. Pentru aceasta cu îndrz-
neal s strigm lui Hristos:
B-ne, Mântuitorule,s vedem
fr osând preasfânt crucea
Ta i s ne închinm ei l în
psalmi i în cântri s praz-
nuîm luminat

i din Mineiu, trei.

Slav, i acum
;
a Nsctoare’!,

Prochimen, glasul al 4-1ea, Psalmul 43.

'litru Dumnezeu ne vom luda oala ziua l
întru numele Tu ne vom mrturisi în veac.

Stih:

C umnezeule, cu urechile noastre am auzit..,

Dela Facere cetire.

Gap. 6, Vers 9.

cestea sunt naterile lui Noe : Noe, om
drept i desvârit fiind In neamul su,
a plcut lui Dumnezeu, i a nscut

Noe trei. feciori
:

pre Sim, pre Ham i pre
laîet. i se stricase pmântul înaintea Ini
Dumnezeu i se umpluse de nedreptate. i a
vzut Domnul Dumnezeu pmântul i era
stricat, peDtruc’i stricase tot trupul calea
ea pre pmânt. i a zis Domnul Dumnezeu
iui Koe : Sfâritul a tot omul vine Înaintea
mea* c s’a umplut pmântul de nedreptate
deîa dânii i iat voiu pierde pre ei -i p-pmântui, iar tu f ie corabie nepuirezf-
toare în pe iru muchi* desprituri vei face
prin corabie; i o vei smoli pre din luntru
i pre^ din afar eu smoal. i aa vti face
corabia; de 300 coi va fi lungimea corbiei,
da cincizeci de coi limea i de treizeci de
coU înlimea ei. Strâmtând o vei face co-
rabia i deasupra de un cot o vei sfâri

;
i

ua corbiei vei face in coaste l cmri câte
cu dou i câte cu trei rânduri de poduri
veî face într'insa. i iat eu voiu aduce po-
top de ap pre pmânt, ca s strice tot trupul
in care este suflet viu subt cer ; i ori câte
vor fi pre pmânt, vor muri. i voiu pune
legtura mea cu tine

;
i vei intra în corabie

tu i feciorii ti i femeia feciorilor ti cu
tine. i din toate dobitoacele l din toate
cele ce se târsc i din toate fiarele i din tot
trupul, câte dou din toate s iei în corabie,
ca s le hrneti cu tine, parte brbteasc
i femeiasc s fie. l din toate pasrile cele
sburtoare dupre fel i din toate dobitoacele
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dupro fel i din toate vietile ce se târsc
pre pmânt dupre felul lor, câte dou din

toate vor intra la tine s se hrneasc îm-

preun eu tine, parte brbteasci femeia sc.
i tu s-i iei din toate bucatele do care mân-
eai; i vei aduna la tine i vor îi ie i lor

de mâncare. i fcu Noe toate câte i-a po-

runcit lui Domnul Dumnezeu, aa a fcut.

Prochimen, glasul al G-Iea, Psalm 44 ,

P omeni-voiu numele Tu, întru tot neamul
i neamul.

Stih:

Rspuns- a inima mea cuvânt bun...

Ueia Pilde cetire.

Cap. 8, Vere 1.

inie ! Pentru aceea tu mrturisete în-

elepciunea, ca înelepcUrnea s te

asculte pre tine. C pre vârfurile cele
înalte este, i st tn mijlocul crrilor. i Ia

porile celor puternici ade, i intru intrri s
aud. Pre voi o oamenilor vâ rog, i dau
glasul mea fiilor omeneti, înelegei celfr
dc rutate mestria, i cei neînvaai punei
la inim. Ascultai-m pre mine, ce lucruri

de cinste volu grai, i voiu scoate din buze
cele drepte. C adevrul va înva gâtlejul

meu, i ut'tte sunt înaintea mea buzele min-
cinoase. Cu dreptate sunt toate grai milo gurii

mele, nimic nu este întru dânseie strâmb, nici

încâlcit. Toate sunt netede celor ce cunosc,
i drepte celor ce afl tiina. Luai Înv-
tur, i nu argint, i tiina maî vârtos decât
aurul lmurit, i agonisii cunotina mai mult
decât aurul curat. C mai bun este înelep-
ciunea decât pietrele cele de mult pre, i tot

ce este scump nu este vrednic ei, Eu, îne-
lepciunea am slluit; sfatul i cunotina
i gândul eu l-am chemat. Frica Domnului
urte nedreptatea i eemeia î cile vicle-

nilor i gura cea necredincioas o am urît

eu, i cile cele rzvrtite ale celor ri. Ai
meu este sfatul i îndreptarea, a mea tsto

înelepciunea i a mea este tria. Prin mine
Împraii impruese, i coi puternici scriu

dreptatea. Prin mine cei mari se mresc, i
stpânii prin mine stpânesc pmântul. Eu
iubesc pre cei ce m iubesc pre mine, i cei

ce m caut vor afla dar. Bogia i mrirea
a mea este, i agoniseala a multora i drep-

tatea. Mal bine este a m immull pre mine,
decât aurul i piatra scump,c rod urile mele
mal bune sunt doeât argintul cel ales. In

cile dreptii umblu, i in mijlocul crrilor
adevrulai petrec. Ca s împart avuia celor

ce m iubesc, i s umplu visteriile lor de
bunti.

LA STIHOAVNA

Sîihira zilei, de dou ori. Glasul al 2-lea.

Printe bunule, de toate

cele ce mi -ai dat m ?a golit

nebunia mea; deprtatu-m'am
dela Tine i ni am fcut rob
ceteanului celui strein. Do-
bitoace necurate am pscut
i nici de mâncarea lor nu
rn’am sturat. Pentru aceasta

am alergat la Tine, tiind mi-
lostlvireaTa. Acopere goliciu-

nea mea cu iubirea Ta de
oameni i m mântuete.

Miirtirica.

Sfinii mucenici rugându-se
pentru noi i pre Hristos lu-
dând u-L, toat înelciunea a

încetat i neamul omenesc
prim credina se mântuete.

81 Div, î acum ; a '.Mascât oarei.

Din coapsele tale cele fecio-

reti a strlucit lumii lumin.
Cuvântul prin cuvânt Deci

roag-L pre dânsul, cinstit

prea sfânt Fecioar, s scape

sufletele noastre din cursele

vrjmaului.

Mari a treia sptmân
LA UTRENIE

Treimieilo glasului. Dup întâia Stibologie,

zicem Sedeincie de umilii din Octoih ale -i
glasului cc se va întâmpla,

Dup a doua Stih'. joglc. zi ocru aceasta Se- îHf
dealn, a lui Chir loaif. Glasul 1, M
Podobia : Piatra fiind pecetluit... M
u postul i cu rugciunea
s ne curim i cu gri-

gjf
11
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«j <e sracii iui Dumnezeu s
H slujim. S suspinm, s plân-

ge
gem cu cldur, pân avem

îs vr
f

t
*.e de întoarcere, ca s

îjj
scpm de plângerea cea ves-

M n
j
ci care va fi în vpaia

*s gheenii; dând slvire lui Hris-
jjs tos, celui ce a rânduit pocâ-

îjj
inj tuturor oamenilor, cari

*f
se întorc cu dreptatea gân-m dului.

••Ai
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335
m
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Slav, tot ac^agta.

i auumr a Nsctoarei,.

S3 sly&
7 tot aceasta.

i uGLmi> a Nsctoarei.
Podobia: De frumuseea Fecioriei tale...

D eDumnezeu fericit maic, M
care nu tii de mire, tmdu- §J
efte sufletul meu cel bolnav, §&
ca ru sunt cuprins de pcate, MNsctoare deDumnezeu, Pen-
tru aceasta strig fie din suspi- ^
nul inimii mele: Prîmete-m, **
ceea ce eti cu totul fr pri- H
nan, pre niine cel ce am gre- ^it foarte; ca s strig ie cu
îndrzneal: Bucur-te, loca- §|

Psalmul 50.

CANOANELE

Cântm canonul Minei vilul î aceste tricflnîri

mzându-i dtiînnezeetile —
tale mâini, cu care ai purtat § uî Dumnezeu,

J|
pre fctorul întrupat pentru

sg buntatea Lui, Fecioara Prea-

*f
sfânt, roag-L s ne mân-

ji
tueasc din suprri si din

** Patimi i din primejdii pre
noi care cu dragoste te lu-dm i strigm ie: Slav celui

^ ce s’a slluit întru tine,

*J
«Java celui ce a ieit din tine,

H slav celui ce ne-a slobozit

H Pre noi prin naterea ta.

S

** DuP& a freia StJhologie. Sedealna lui Teodor,

Glasul al 3-lea.

Potlobia: Sît se veseleasc cele cereti...

îs ~^"'d
P°®tu( veselindu-ne, cu

cântri bucurându-ne i cu
rugciunile luând putere asu-
pra tuturor patimilor, s cl-

« cm pânditurile lui Veliar, si

S
urmând Iul Hristoss strigm

:

Invrednicete.ne pre noi în-

*£ burate s vedem crucea Ta,

H dându-ne mare mil.

mm
>m
mm

dup rundueala lor, cetindu-se Cutare*
« doua din Psaltire,

Cântarea a 2-a
f glasul l iu, Irmos

:

%/ e^eîb vedei c însumi eu H
„sunt, carele am poruncit ||

„lui Moisi s povuiasc în Si
„pustie pre poporul cel robit H
„al fui Israil, i Fam mântuit t?
„ca nn puternic, cu stpâni- %%
„rea mea". m

t acându-m fiu prin baia M
botezului, prea bunul printe, S
ffl,am împodobit cu bogia ^
a tot felul de bunti. Dar B
apoi m’arn fcut rob de bun M
voie gândurilor celor nerodi- m
toare; i pentru aceea am M
srcit. H

20
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Î^SfcjSOC:

Milostiv, îndurat i milostiv

fii mie, Doamne! judec ju-

decata mea, drepte judecto-
ruîe; primete puin suspi-

narea mea, Hristoase, pentru

mare mila Ta, î num trece

cu vederea.

Desbrcându-ne de întina-

tul vemânt al nelnfrânrii, s
ne îmbrcm în vemântul cel

luminat al. postului i fcân-
du-ne luminai s ajungem la

luminata înviere a Mântuito-
rului.

A Nsctoarei.

Mântuete-m, mântuete-

m, ceea ce aî nscut pre Mân-
tuitorul; vezi Preacurat ne-

cazul meu î mulimea nenu-
mratelor mele ruti din

toate zilele, i scap ticlosul

meu suflet din desndjduire.

Alt TRTCÂiNTARE a lui Cblr Teodor, glasul

al 3-lea, Irmos,

Vedei, vedei.

-

Vedei, vedei, c eu sunt

cela ce v’ain izvorît mântuire
ca un Dumnezeu, cu care toi

oamenii prin înfrânatev ad-
pai.

Vedei, vedei, c eu sunt

cela ce" am hotrît vou vre-

mea cea sfinit i sfânt, spre
veselia sufleteasca, adic
curgerea postului.

Slav, a Treimei-

Treimeaso ludam, Unimii

s ne închinm : Fiului un-ns-
cut fr început din Tatl,
cel fr de început, Duhului
celui împreun pe scaun e-
ztor i cu Tatl împreun
vecuîtor.

i acum a Nsctoarei

Roag neîncetat pre Mân-
tuitoruî, ceea ce eti cu totul

fr prihan, ca s scape din

toat nevoia, pre cei ce te

mrturisesc cu trupul l cu

sufletul, pre tine, de Dumne-
zeu Nsctoare.
Slav ie, Dumnezeu! nostru, slava ie.

Mare eti Doamne i minu-
nate sunt lucrurile Taîeî C
aî artat oarecând nemâncat
de leî în groap pre Danîil,

cel îngrdit cu postul.

Irmosul :

Vedei, vedei, c eu sunt

„Mântuitorul lumii, lumina cea

„adevrat, izvorul vieii, Fiul

„lui Dumnezeu".

Cântarea a S a, Irmos

:

Da carele se înfricoeaz. ..

Plâng i m tânguesc, gân-

dind la ceasul întru carele

voius stau înaintea scaunului

celui înfricoat, ca s dau
rspunsuri de multe rutile
mele, care prin netiin, i
prin tiin le-am fcut
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Moi si aflând postul curi-
tor, a cunoscut pre Dumnezeu,
pre cel singur curat. Suflete

al meu, curete-te i tu cu
postul, ca s te apropii de
Dumnezeu iubitorul de oa-
meni.

S Iubim postul maica bu-
ntilor; s urîm desftarea
roditoare de patimi, i s stri-

gm: Printe, cela ce eti In

ceruri, mântuete-ne pre noi,

mâfituete-ne, pentru rugciu-
nile sfinilor Ti.

A Nsctoarei-

R oag pre judectorul, pre
carele L-ai nscut, Preacurat
Fecioar Mrie, s se milosti-

veasc în ceasul judecii, i
s m mântueasc pre mine
osânditul; ceea ce singur eti
folositoarei neamului ome-
nesc,

Alt Irmos

:

P re Domau) cel ce s’e pogont...

P rimind darul cel prea lu-

minat al postului s ne str-
lucim cu buntile, artân-
du-ne feele blânde i obi-

ceiurile line, dupre aezmân-
tul sufletului.

P ostindu-se Eîisei, a dat viu

Sommtencii pre fiul ei ;
din

aceasta s cunoatem frailor

cât este de 'bun postul, cât

este de mare, ea un dar de
Dumnezeu druit.

Binecuvântm pre Tat!...

Tatlui l Fiului ne închi-

nm, i Duhului Sfânt; Unimei
în Treime, cu îngerii strigând

prin guri de lut: Slav întru

cei de sus lui Dumnezeu celui

in Treime.

I âcurn, a N sc 'oarei-

Nscut-ai prunc, Fecioar,
rmâind tu una ceea ce eti

j-

de Dumnezeu druit. Taina
aceasta mare este, minune în-

fricoat! C al nscut pre
Mântuitorul lumii, Dumnezeu
întrupat.

Slav;; ie, Dumnezeul nostru, slavii ie.

N imenea din noi s nu se

dea lenevirîi, o, frailor! C
vremea lucrrii este, ceasul

prznuirii; cine este dar în-

elept? Ca întFo zi s câtige
toate veacurile!

Irmos :

S ludm. Line s cuvântm,..

p re cel ce s
?a pogorît în

„vpaie, la tinerii evrceti, cu
„putere dumnezeeasc, pre
„Domnul cei ce s

?

a artat,
„preoi bîne-L-cuvantai, i-L
„prea înlai întru toi vecii".

Cutarea, a 0 o, Irmos:

K orul cel purttor de...

I
n noianurile pcatului, întru

adâncul desndjduirii, în

întreitele valuri ale gândurilor
i în viforul patimilor czând,
strig: Adâncate al milii, aju-
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t-mi i cu milostivirea Ta,

d-mi ploaie de iertarea p-
catelor.

Prin post trupul, prin în-

frânare duhul, prîn lacrimi

sufletul s ne curim credin-

cioii; î fiind curai sa în-

tâmpinm luminat pre Cel cu-

rat; ca sa vedem mântuitoa-

rele patimi; care le-a rbdat
pentru noi Mântui torul.

Ca vameul suspin, ca pc-
toasa lcrimez, ca tâlharul

strig: Pomenete-m, îndu-

rate! Ca orbul glsuesc: Fiul

lui Dumnezeu, deschide-mî

ochii sufletului, cei orbii cu

rutatea vicleanului îneltor.

A Nsctoarei,

Muntele cel netiat, ua cea

neumblat, pre ceea ce este

mai înalt decât cerurile i
decât toat zidirea, frumuseea
lui Sacov, nstrapa cea cu totul

de aur, podul i Maica Zidi-

torului, pre Fecioara credin-

cioii s o fericim.

Alt Irmos

:

L a muntele ina* ..

C unoscând aceste zile de

acum, mai presus decât toate

zilele, sfinite rugciuni s
înlm lui Dumnezeu cu cu-

notin curat, neîncetat ple-

când genunchiie i zicând

:

Doamne primete pururea ru-

gciunile i cererile robilor

Ti.

Poporul a ezut precum
scrie; a mâncat i a but i
s

?a sculat de a jucat, slujind

idolului Veelfegor. Vezi rodu-

rile cele rele ale nesaiuîui

pântecelui ! Iar noi sa postim

i s ne prea mrim ca ma-
rele Moisi.

Slav, a Treimei,

I n fiin Unimea este nedes-

prit, Treime, Dumnezeirea
cea prea liinalt, care unin-

du-se în fire, se Împarte du-

pre fee cu osebirile; c ne-

desprit fiind, se desparte;

una fiind, se întreete. Aceasta

este Tatl, Fiul i Duhul cel

viu, care pzete toate.

i acum, a Nsctoarei.

C ine a auzit fecioar s fie

Nsctoare de prunc i matc
fr de brbat? Mrie tu s-
vâreti minunea aceasta! Dar
spune-mi în ce chip ? Nu cerca

adâncurile dumnezeetei na-

terii mele, c aceasta este

foarte adevrat; dar înele-

gerea ei este mai presus de

mintea omeneasc.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

M ânîa Ta, fiind nesuferit

asupra pctoilor, cine va su-

feri Doamne îngrozirea ei?

Ci cela ce ai mil nemsurat,

xx
xx

XX

xx

m
**
xx
XXMmm
XX
xxu
XX
xx
xx
XXMm

Mm
xxm
xxm
s*mM

XX
3»m
xx
xxm
xx

XX
XX
XX

XX
XX

m
xxm
xx
xxm
xx

m
xx



îlf

*

*'*»'

*•

rt‘j£'ST-jtr-3p‘Xr-&-ip

-*-&’&-’*<«'

*nfr

*>**

*

•**:

«}§ A TREIA SPTÂilÂN' DIN POST g$g, 309

mântuete-m dupre milosti-

virea Ta, iar nu dupre faptele

mele cele multe i rele.

Irmosul

:

La muntele Sinaî, în rug
„Te-a vzut Moisî, pre Tine
„care ai zmislit In pântece
„focul dumnezeiriifr ardere;

„Daniil Te -a vzut munte ne-

„tiat, Isaia Te-a numit toeag
„odrslft din rdcina lui Da-
„vid“.

Lurniaâsdâ glasului, de trei ori.

LA STIHOAVNA

Stihira zilei, de dou ori, glasul al 7 lea.

Greit-am, mrturi$escu-m
ie Doamne eu pctosul; nu
îndrznesc s privesc la cer;

c de acolo czând, m’atjn ne-

norocit Greit-am la cer i
înaintea Ta i nu sunt vrednic

sam chem fiu al Tu; însu-mi
eum vdesc; nu-mi trebuiesc

pârîi, nici martori. Neastâm-
prarea este care m d de
fa; vieaa ream dovedete;
goliriuneâ-mi st înainte îm ruineaz; i spre înfrun-

tarea mea stau hainele cele

de ocar cu care sunt îmbr-
cat. Milostive Printe, Fiule

unule nscut, Duhule sfinte,

primete-m pre mine cel ce

mâ pocesc î m mîluete,

Apoi & mucenicilor.

In mijlocul privelitii celor

frdelege bueurându-se, stri-

gau mucenicii: Doamne, slav
Tie.

Slav, i acum ;
a Nsctoarei,

N scutu-Te-ai negrit din

Fecioar i ai luminat Hrîs-

toase pre cei din întunerec,

cari strigau: Doamne, slav
Tie.

La ceasul al aselea,

Trop rul Proorodoi, gle&ii] si 7-3 e a

Mântuirea noastr eti
Doamne i scutitor în ziua

necazului; miluete-ne pre noi
dupre marea mila Ta, iubito-

rule de oameni.

-«.Slav, i acum; toi aceasta.

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalmul 35.

D omnul puterilor este ou noi, pzitorul nostru

Dumnezeul lui lacov.

Stih:

DumuOKcu este scparea noastr i puterea.

Din Prorocii Fsaies cetire.

Cap. 0, Vers 9,

a aice Domnul: Ii va cunoate tot po-
porul lui Kfraim i cei ce locuese in

Samaria eu semeie i eu inim înalt,
zicând : Crmizile au czut, ci veniii s cio-

plim pietre, i s tiem duzi i chedrî, i s
oe zidim nou turnuri- l va sfrâma Dum-
nezeu pre cei ce se scoal asupra muntelui
Sionului i asupra Ierusalimului i pe vrj-
maii lui va risipi. Pe Siria cea despre rs-
ritul soarelui i pe Elinii cei despre apusul
soarelui, cel ce mnânc pre Israîl cu toat
gura, intru toate acestea du s’a întors mânia,
oi tac mâna este înalt, i poporul nu s’a

întors pân când s’a rnit i pre Domnul pu-
terilor uu l-a cutat. i va lua Domnul dela
Israil capul î coada, i pre cel mare i pre
c=l mic intr'o zi. Pre cel btrân i pre cei
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W«^ La Doamne atrigat-am... punem Stilurile pe
|H| li; erei ale Trioduli.i i trei din Mineiu. Sti-

|nt hiri podobnîee. ale lui losiî. Glasul al 3-iea.

%% Podobia; Pus-au treizeci de argini...

W, mzzi „oamne, cela ce cu crucea
ai ucis pre vicleanul, fe-

m reste-m de înelciunea lui,

^ pre mine, pctosul i am-
gituî, i cu postul curflndu-
m, d-mi s fac voile Tale;
ca s vd stpâne cinstitele

Tale patimi* vesel Indu-m.

MARI

MARI SEARA
A TREIA SPTMÂN

¥¥.

m
¥¥.«M
¥%m

ce se minuneaz de fee, acesta este capul,

ipe prooro uiJ, care Înva frdelegi, acesta
este coada. i vor îi cei ce fericesc pre po-
porul acc-ta, amgîndu-l il vor amgi pâu-1
vor Înghii pre el. Peniru aceea de lineriiior

nu se va veseli Domnul, i pe col sraci ailor
si pre vduvele lor na va miluî, c toi sunt
frdelege si ri. Si toat gura grete ne-
dreptate. Intru toate acestea nu s'u întors

mânia, ci Înc mâna este înalt. i va arde
ca focul frdelegea, i ca nite buriieni us-
cate se va metui de foc, i va arde intru

desiurile pdurii, i va mânca t^ate cele de
prin prejiirc.il dealurilor. De iuimea mâniei
Domnului a ars tot pmântul, i va îl popo-
rul ca de fon ars; omului de fratele su nu-î

va fi mila. Ci se va pleca spre dreapta, c
va flmânzi i va mânca diu cele deasttrga,
i nu se va stura omul mâncând carnea bra-
ul ui su. C va mânca Muma si a lui Efraim
i Efraim a lui Mânai

;
c împreun se vor

rzboi asupra lui Iuda. i întru foa he acestea
nu s’a întors mânia, ci înc mâna este înalt.

Prochimen, glasul al 3-lea. Psalmul 30.

Cântai Dumnezeului nostru cântai, cântai
împratului nostru cântai.

Stih;

Toate neamurile plesnii cu mâinile...

caKv=aOC4f5
S.J&

m
sabia desftrii, i ru de tot m
m’am omorît; tmduete^ în- ^
viaz sufletul meu cel smerit, m
stpâne, ceîaceTe-ai rnit cu U
sulia, l pre cei rnii cu s-

jjj
geata vrjmaului, ca un niân-
tuitor, i-ai vindecat, i m f jg
prta cinstitelor Tale patimi, m
A tfi Stîhir, a lui Teodor, glasul at 2-lea. 5^

Podobie : Sa se rstigneasc strigau,..

Cu postul luminâudu-se su-
gg

fletele, Doamne,s ne învred- p
nicim fr de osând a vedea

jjj
cu bucurie crucea Ta, i a ne m
închina ei cu fric; c aceasta ||
vestete luminat patimile Taie
cele de voie

;
care binevoele mm
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s le ajungem noi, ca un iu-

bitor de oameni.

i trei din Mineiu.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

Prochimen, glasul al 3 lea, Psalmul 47.

Mare este Domnul i ludat foarte, în cetatea

Dumnezeului nostru.

Stih:

In cetatea Domnului puterilor, în cetatea

Dumnezeului nostru.

Dela Facere, eet re.

Cap. 7, Vers 1.

i a zis Domnul Dumnezeu ctre Noe

:

intr tu i toat casa ta in corabie, c
pro tine te- ani vzul drept înaintea

mea în neamul acesta, i din dobitoacele cele
curate ia cu tine in lâuntru câte apte, parte
brbteasc i femeîasc ;îar din dobitoacele
cele necurate câte dou, brbat i femeie,
i din pasrile cerului cele curate câte apte,
parte brbteasc i femeiasc; i din toate

paserile cele necurate cute dou, parte bâr-
Mloascâ l femeiuc, ca s pstrezi smân
pre te tot pmântul. C înc apte zile i eu
voiu aducâ ploaie pre pmânt patruzeci de
zile si patruzeci de nopi, i voiu pierde de
pre faa pmântului tot ce viaz care amR nitiî-nfam, Doamne, cu

este MCMC:# Vfiudt
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fcui. l a îcut Noe
Domnul Dumnezeu*

câte î-a poruncit lui

Prochimen, glasul al 2-lea, Psalmul 48.

Gura mea va gri înelepciune i cugetul

inimii mele pricepere.

Stih:

A uzii acestea toate neamurile...

Dela Pilde cetire.

Cap. 8
,
vers 32.

cum dar fiule ascult- uiâ pre mine! i
fericii sunt, cari pzesc caile mele.
Ascultai înelepciunea i v& melepii,

i nu v deprtai (lela dânsa. Fericit este
brbatul cel ce m ascult, i omul, carele
va pzi cile mele, i privegheaz la uile
mele pururea, i pzete pragurile uilor
mele. C ieirile mele suut ieiri de riea,
i se gtete vrerea deia Domnul. Iar cei cc
greesc asupra mea, fac pgântate iu sufle-

tele lor, i cei ce m ursc pro mine, iubesc
moartea. Înelepciunea i-a zidit cii casa, i
a întrit apte stâlpi. Junghiat-a jertfele sale,

i a dres în paharul su viu, l a gtit ei

mas. Trimis a pre slugile sale s cheme cu
înalt strigare la pahar, grind : Cel ce este
ncinolept s se abat la mine, i celor lip-

sii de înelepciune le-a zis : Venii de mâncai
pâinea mea i bei rinul, carele 1 am dres
vou. Lsat! ncinelepciunea i vei fî vii, ca
în veac s îuiprlî, i cutai înelepciunea
ca s trii, i v îndreptai mintea intru cu-
notin. Cel ce înva pre coi ri la luii
ocar, î cel ce ceart pre cel necurat se
ocrte pre sine, c certrile la cel necurat
sunt raue lui. Nu mustra pre cei ri, ea s
nu te urasc, mustr pre cel înelept, i le
vei iubi pre tine. D pricina îneleptului, î
mal îneleptva fi, arata dreptului, i va adaoge
a primi. începutul înelepciune) este frica
Domnului, i sfatul sfinilor priceperea; iar

a cunoate legea, orie a cugetului bun. C
într’acesl chip mult vreme vei tri, i se
vor adauge ie anii vieii tale,

LA STIHOAVN
Stlhlra zi Iii, de dou ori, glasul al 2-lea,

Tat i fctor, îndrznesc
a Te nunii, Doamne, fHnd vie-

tate fcut din pmânt, de
vreme ce am luat chipul Tu,
mcar c m ?âm scpat de mo-
tenirea fireasc, vieuind des-

frânat i întru uitarea daru-
rilor Tale cheltuindu-tm avuia,
Deci s num lepezi pre mine,

cela ce ai binevoit ca Fiul

Tu, unul-nscut»s rabde cru-

cea i moartea cu trupul pen-
tru mine; ci mdreptându-mm primete la Tine, iubitoruîe

de oameni,

Martirica.

C etele mucenicilor au sttut
împotriva tiranilor, zicând :

Noî suntem ostai ai împra-
tului puterilor ;

mcar de ne-aî
da i ia foc l la munci, nu
vom tgdui puterea Treimii.

Slav, i acum ;
a Crucii-NâscStoarei,

Podobia : C ând de pro lemn...

Când Te-a înlat pre lenin

poporul cel fr-de-lege, Mân-
tuitorule, pre Tine vieaa tutu-

ror, atuncea Maica Ta cea cin-

stit i Preacurat stând de
fa s*a iânguif, piângând:
Fiuî meu prea dulce, lumina
ochilor mei, vai mie î Cum ai

suferit a Te pironi pre lemn,

în mijlocul fctorilor de rele,

cela ce ai spânzurat pmântul
pe ape?
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MIERCURI
LA UTRENIE

Trei micile glasului. Dup întâia Stibologie
Sedealnelc Crucii, din Ocloîh.

Dup a doua Slihologie, zicem aceste Serlealne
ale lui losif.

Glasul al 3-lea*
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PoJobia: D e frumuseea îeciorirei tale.

u lemnul ai stins Stpâne
vpaia neascultrii, pe

cruce înlându-Te î as oîîio-

rlt pre vrjmaul, omorâi-
du-Te de bun voie. Pentru
aceasta Te rog, omoar voite
trupului meu i înviaz tic-
loasa mea Inim; cu postul
cel ucigtor de patimi, cur-
indu-m detoat întinarea, ca
un milostiv.

Slrv, tot aceasta.

i acum, a CrucL- Nâscâtoai ei de Dumnezeu.

M oarte de ocar prin rstig-
nire de bun voie ai rbdat
îndurate; i vzându-Te pre
Tine ceeace Te-a nscut Hris-
toase s*a rnit la inim i plân-
gând ca o maic s'a tânguit.

Cu ale creia rugciuni, pen-
tru îndurarea mi Iii Taie, milo-
iivete-Te i ne mântuete,
cela ce ai ridicat pcatul lumii.

Dup a treia $lihoiog : e, Sedealm lui Teodor,

glasul al 2-lea>

Podobie : 1 nviind din mormânt...

V rând s svârim ospul
cel vesei al postului, strigm

:

Pzete-ne pre toi Doamne
cu pace, ferindu-ne de tot

meteugul vrjmaului i ne
învrednicete pre noi ca un
prea bun, s srutm cu fric
cinstit crucea Ta. Cela ce
printr’însa dai lumii milele
Tale, unule mult milostive.

Slav, tot aceasta.

i acum, a Crucii-Nsctoarei de Dumnezeu *

Glasul acelai.

Podobie : M ilostivire având...

F ecioara i maica Ta, Hris-

toase, vzându-Te mort întins

pe lemn, plângând cu amar
i strigând, a zis: Ce tain
înfricoat este aceasta ? Cela
ce drueti tuturor viea ve-
nic, cum mori pre cruce de
bun voie, cu moarte de ocar ?

CANOANELE

Cântm canonul Mineiuiui i aceast încân-

tare, ului Iosiî, dup rândueala ei celiudu-se

Cutarea a treia din Psaltire-

Cântarea a S-a, glasul a] 3 leu, Irmos:

I ntrirea celor ce ndjduise.

.

R stignindu-ne împreun cu
cei ce s'a rstignit pentru

noi; s ne omorîm toate m-
dularele trupului, cu posturi,
cu rugciuni i cu cântri.

C ela ce ai smuls spinul p-
catului, cu rstignirea Ta
Doamne, smulge gândurile
minii mele spinoase.

I ntr’armându-ne gândurile
cu postul, s biruim cetele

streine ale dracilor, îngrdin-
du-ne cu puterea crucii.

* A Nsctoarei.

I ntrupându-se Cuvântul, a
ieit din tine, Preacurat, în-

dreptând cderea strmoilor,
pentru milostivirea îndurri-
lor.

r£- cvji, cftjs.
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Alt TEttCÂNTARE, a lui Teodor. glaBul al

2Tea, Irmos

:

! ntrete-ne pre noi.,,

F ctoarea de viea crucea
Ta, Doamne» pecete de mân-
tuire îmi este mie

;
c cu dânsa

surpând pre împotriv lupt-
torul, Te laud pre Tine ca pre
un Dumnezeu puternic.

L emnul crucii a adus lumii

road de viea venic; dîn

carele noi gustând, ne mân-
tuim Hristoase din moarte.

Slava, a Treimei

T rei fee ale unui Dumne-
zeu slvesc, pre Tatl, pre
Fiul î pre Duhul, o stpânie
a duttmezeiriî

;
c împrete

i însui stpânete un Dum-
nezeu.

i acum, a Nsctoarei

N asterea ta Preacurat este
±

înfricoat; c Dumnezeu este

cel ce s’a fcut om, carele s’a

nscut fr început din Tatl
î fr de brbat din tine mai
pre urm s’a nscut.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slava ie.

Darul crucii mal înainte

strlucind lumii» ne diiarn pre

toi spre dumnezeetile Tale
patimi, Indurate; crora în-

vrednicete-ne s ne închinm
cu credin.

Irmosul

:

lntrete-ne pre noî întru

„Tine, Doamne, cela ce prin

U

„lemn ai omorît pcatul i
„frica Ta o sdete în inimile

„noastre, a celor ce Te ludm
„pre Tine*.

Cântarea a 8-a, Irmos:

a nesuferitul fee,.,

ttorule de lumin, cela

ce cu crucea ai biruit c-
peteniile i stapâniile întune-

recului, când veî veni cu pu-
tere s judeci toat lumea,
Cuvinte, s nu-mi vdeti cele

ascunse ale mele; ca s sl-
vesc milostivirea Ta cea mult.

j udecat ai sttut judecto-
rule înaintea judecilor, osân-
dind vrajba cu crucea Ta, în-

delung rbdtorule, drepte
judectorul e. Pentru aceasta
scutete de osândirea cea ve-
nic pre cei ce strig cu fric
i prea înal iubirea Ta de
oameni.

Cu focul postului întrin-
du-se tinerii cei bine credin-

cioi, au stins de demult cu

damnezeeasca rou vpaia cea
înlat; i noi postindu-ne,

s stingem cuptoarele patimi-

lor, ca s scpm de vpaia
gheenei.

A Nsctoarei.

Din tine zidindu-i înelep-
ciunea lui Dumnezeu cas, s’a

întrupat cu nespus smerenie,

Fecioar ceea ce nu tii de
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*3^ nunt
;
c tu numai din toate

H neamurile te-ai ales nestricat,
spre slkrirea cuvântului ce-
lui nestricat

*3m
*3mm

*3

Alt Irmos

:

Pt*e cel ce a închipuit mai 'oaiate..

Ceia ce pori toate cu cu-
vântul, pentru mine le-ai u-

ii
ferit toate, palme, scuipârî i

H rstignire, Hristoase; laud sl-

H virile iubirii Tale de oameni
*3 întru toti vecii.m

Junghiatu-Te-ai Hristoase

||
ca un miel, împungând u-Te în

$4 coasta Ta cu sulia; ca pre

H mine, oaia cea pierdut, s m
m mântueti din vântoarea dia-

H voiului î sâm aezi în staulul

Tu cel bun, în veci.
3*8

A Treimei.

3*8 Binecuvântm pre Tatl

„

H Treime ceea ce eti o Dum-
H nezeire, fire nedesprit i
ÎS desprit dupre fee, stpâ-

nire vecuitoare, Printe, Fiule
i Duhule, preTîne, Te ludam
întru toti vecii.

*3

«î
38
%%
¥$

«
33
33
33m

i acum, a Nsctoarei,

Nsctoare de Dumnezeu
curat, ceea ce eti poart ce-

reasc, u de mântuire, pri-

mete rugciunea tuturor cre-

i tmîlor, celor ce te fericesc

gg
pre tine întru toi vecii.

m Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie,

H Cu crucea Ta, Hristoase,

jj|
preoii se laud, împraii se

te
te_____ — — te

întresc i lot credinciosul se m
lumineaz; Invrednicete-m
sâ vd, s m închin ei i s te
o laud în veci.

Irmosul

:

S ludm, b.no si cuvântm.,.

Pre cel ce a închipuit mas te

„’naînte în rug luiMoisi, mi-
jjj

„nunea Fecioarei, în muntele
gj

„Sinai oarecând, ludai-L,
„bine-L-cuvântati i-L prea în-

„nlai întru toi vecii".

Cutarea a 9-a, Irmos

:

In lege, în umbr...

A*
te
te
te
te
te
IM

1

£>gr

niând Moisî arpele pre te

lemn, pre Tine Te-a însem- U
nat, lisuse, cela ce Te-ai înlat g#
pe cruce de bun voie i ai £f
gonit departe rutatea viclea-

gg
nulul cea veninat i ai tras te

pre oameni la Tine, iubitorule |g
de oameni. te
te

Cu focul temerii Tale cur- te

este-m, aprinzând în sufletul
jfg

meu dumnezeeasca Ta dra- g#
goste ilngrdindu-m cu cru- i#
cea Ta pre mine, pre carele

jjg
m’a amgit îneltorul cel ve- te

chiu, cu dulceile întunecând
mintea mea Hristoase. te

S postim frailor de gân-
duri urlte i de fapte rele;

s ne curim inimile, s ne
ridicam ca cu nite aripi prin

dumnezeetile bunti s ne
ferim de pornirile rutii ce-

te
te
te
tem
IMm
8#m
te
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lei râvnitoare de cele de jos

;

ca fiind luminai s vedem
Patîle cele mart.

A Nsctoarei.

Din tine Fecioar voind s'a

îmbrcat cu srcia noastr
Cel din fire bogat i s

?a fcut
nou vzut, Cel ce se laud
nevzut de cetele cele de sus,

înnoind cu buntatea chipul

cel sfrâmat.

Alt Irmos:

Pre tine, scara cea înelegtoare...

Celacei-ai întins pe cruce

mâinile i âi adunat cele patru

margini ale lumii; prin carele

am aflat intrare la Tatl, Fiule

al lui Dumnezeu, pre Tine toi

Te slvim.

P re tine, Hrîstoase, încunu-

nându-Te cu spini cei fr de

lege, Te-au btut iTe-au rs-
tignit. Pentru carele cele de

sub cer toate s'au cltit; iar

noi mântuindu-ne Te slvim.

Slavâ, a Treime!.

P reTine, sfânt dumnezeire,
cea întreit strlucitoare^ care

cuprinzi toate i le pzeti
pururea, pre Tatl i pre Fiul

i pre Duhul cel viu cu cân-

tri netcute Te slvim.

L acum, a Nsctoarei.

Pre tine, norul cel luminat

al Duhului, din carele a str-
lucit nou lumina cea neapro-

pia Hristos soarele cel mare
al dreptii, Nsctoare de

Dumnezeu cu cântri te slvim.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Tu eti lumina noastr i
semnul cel sfânt, cruce, lauda

birulnîi lui Hristos; tu îndul-

cete postul nostru i ne în-

vrednicete s ne închinm
tie.
.>

Irmosul

:

Pre tine, scara cea gândit
„i însufleit, pe care s’a în-

strit Dumnezeul nostru, prin

„care am aflat suirea la cer,

„cu cântri Nsctoare de

„Dumnezeu te slvim
LummâDda gipsului, de trei oii.

LA STJHOAVN
Stihira zilei, de dou oii, glasul Al 2 -lea

l Fiind la Tatl cel bun în

cinste fieasc n !am cunoscut

eu cel fr minte, d însumi

pre mine oi’am lipsit de sl-

vire, cheltuind ru bogia da-

rului. i fiind srac de dturme-

zeeasca hran, curtean m’am
fcut la spurcatul cetean.
De acesta fiind trimis la arina

lui cea strictoare de suflet,

vieuind desmerdat, m3am ps-
cut împreun cu dobitoacele

î desftrilorfcându-m rob,

nu m sturam. Ci întorcân-

du-m voiu striga ctre mi-

lostivul i induratul Printe:
Greit-am la cer i înaintea Ta,

milueste-m!
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Martfrica.

M ulimea mucenicilorTi Te
roag, Hristoase, miluete-ne
pre noi, ca un iubitor de oa-
meni.

Slav, i acum; a Crucii-Nsctoarei

de Dumnezeu.

Podobie: C âucl de pre Jomn...

D ureri multe rbdând Prea-

curat, la rstignirea Fiului i
Dumnezeului tu, ai suspinat

lcrmând i ai strigat cu

amar: Vai! Fiul meu prea dul-

ce, cum ptimetifr de drep-

tate, vrând s rscumperi pre

pmântenii cei din Adam ?

Pentru aceasta, Preasfânt
Fecioar, pre tine te rugm
cu credin, f-Lnou milostiv.

La ceasul al aselea.

Troparul Prooroc iei, glasul ai 8-lfifl.

u este întru noi statul

faptelor noastre, Doamne;
milostiv eti iubitorule de oa-

meni, nu trece lucrul mâinilor
Tale Cela ce eti fr de pcat.

Slav, i acum; toi aceasta.

Prochimen, glasul al 6-lea, Psalm 49.

i ertîete lui Dumnezeu jertf de laud i d
celui prea înalt rugile tale»

Stih:

D umnezeul dumnezeilor. Domnul a grit i
a chemat pmântul.

Din proorocia Istiiei cetire.

Cap, 10» Vers 12,

i va fi dac va plini Domnul a tace
toate in muntele SUmului i îa Ierusa-
lim, va cuta spre mintea cea mare,

spre împratul A sirienilor i spre înlimea
mririi ochilor Iui, C a zis: cu tria voiu
face, i cu înelepciunea minii voiu lua ho-
tarele neamurilor, i puterea lor voiu prda
i voiu elti cetile iu care locuese* i toat
lumea cu mâna o voiu lua ca uu cuib, i ca
nite ou prsite voiu ridica, i nu va fi

cine s scape de mine, sau s- mi griasc
împotriv i s-i deschiz gura i s griasc.
Au m&ti-sc-va securoa fr de cel cetae cu
ea ? Au înla-se-va herstru! fr de cel
ce) trage pre el ? Aijderea de ar lua cineva
toiag sau lemn, inla-se-va lemnul ? i nu
aa. Ci va trimite Domnul Savant spre cinstea
la ocar, l spre mrirea ta, foc arztor ee
va aprinde. i va îi lumina lui Israil ca focul,
l-1 va sfini pre el cu foc arztor, i va
mânca pdurea ca fânul. Ia ziua aceea se
vor stinge munii i dealurile i pdurile, si

va mânca dela suflet pân la trup, i va fi

cel ce va fugi, ca cel ce fuge de par arz-
toare. l cei ce vor rmânea dinlr’înii, în
numr puin vor II, i un prunc li va scrie pre
ei. i va fi în ziua aceea, nu se va mai a-
daoge rmia lui Israil, i cei mântuii ai
Iui lagov nu vor mai ndjdui spre cei ce le
Ficeau strâmbtate

;
cî vor ndjdui spre

Dumnezeul cel sfânt al lui Tsraîl întru adevr.
Prochimen, glasul al 6-lea,

Psalmul 50.

M iluete-m Dumnezeule dupre mare mila Ta.

Stih:

* uimâ curat zidete întru mine Dumnezeule...

MIERCURI SEARA

La D oamue strigat- am, punem Stilurile pe 10

i cântm Stlhlra de dou ori, apoi Marlirlca

l trei podobniee ale Triodului.

SamogliisiJÎca glasului al 4-lea.

M
Mm
8*
84m
84

84

84
P
84
84m
84
84
84
84
P
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84

ebtmete risipind prin-
teasca mea bogie, pu-

stiu nTam fcut, locuind în
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li locul viclenilor ceteni ;
i

î§ prin nepriceperea mea, m’arn

w asemnat dobitoacelor celor

H neînelegtoare i m’am golit

Wi de tot darul cei dumnezeesc.

H Pentru aceasta întorcându-m
J| strig ctre Tine milostivul i

induratul Printe: Grelt-am,

H primete-m pre mine cel ce

j|
m pocesc Dumnezeule, i

II m mîluete.
gs
^ (de dou ori)

Apoi Martirîca.

H J ertfele cele însufleite, ar-

ii
derile întregi cele cuvânt-

ri toare, mucenicii Domnului,

H junghierile cele desvârite

J|
ale lui Dumnezeu, oile cele

H ce cunosc pre Dumnezeu i

g se cunosc de Dumnezeu, al

H crora staul este neclcat de

g lupi, rugaî-v, ca i noi s
** ne patem împreun cu voi,

H la apa' odihnei.
i»

Alta Stihirft, a lui Iosiî
;
glasul al 6-lea.

Podobia : T oatâ ndejdea pu indii-i.

j| C ei ce v’ai artat raze ale

g soarelui celui înelegtor, v-
** ztorilor de Dumnezeu apos-

toli, cerei luminare sufletelor

™ noastre i ne izbvii de în-

g tunerecui cel împâdat al pa-

ji
timîlor i v rugai ca s ve-

g dem ziua mântuirii, prin^ ru-

gciuni i prin cereri curie

-

g du-ne inimile, care vicleanul

25 le-arnit. Ca mântuindu-ne, cu

" credin sv cinstim pururea,

pre voi cari cu prea îneleapt
predic ai mântuit lumea. gm

1 n ara rutii deprtau-
du-m eu, desfrânatul, ru u
am cheltuit bogia care mi-ai

dat, milostive Printe i m
||

topesc de foamea faptelor U
bune. iat c m’am îmbrcat
cu ruinea neascultrii, golan- m
du-m de darul cel damneze- |J
esc, i strig ie : Greit-am ! M
Ci tiu buntatea Ta. Prirne- gj

te-m ca pre unul din argaii
jjj

Ti,îndurate Hristoase, pentru m
rugciunile apostolilor, celor

||
ce Te-au iubit pre Tine.

Alt Stihir, a lui Teodor; acelai glas. M
Podobia; D eadreapta Mântuitorului. ^
Apostoli ai Mântuitorului, g{

lumintori ai lumii, fctori
de bine i mântuitori, cari p
suntei vestitori ai mririi Lui sj

ca nite ceruri i împodobii
cu stelele minunilor i cu sem-

gj
nele tmduirilor, aducei cu m
deadinsul rugciuni Domnului

gjj

pentru noi, ca s primeasc ^
rugciunile noastre, ca o mi- ||
reasm preacurat s ne

g|
învrednicims i srutm pur- $$

ttoarea de vîea cruce i cu
gj

fric s o vedem toi. Pentru *
închinciunea ei, trimite-ne g|
nou mii ele Tale, Mântuitorule,

ca un iubitor de oameni. J
gi

i diu Mineiu 4.

Slwv i acum
;
a Nactouvei. ||^

Prochîmea, glasul al TIea, Psalmul 51 M



m
&st N djduit-am spre mila lui Dumnezeu în veac
&â i îd veacul veacului.

tii :

C e te lâIeti lutru rutate» puternice ?

Dela Facere cetire.

Cap. 7, Vers 6.

B
ar Noe era de ase sute de ani i po-
top de ap s’a fcut pre pmânt. i a
intrat Noe l feciorii lui i femeia i

femeile feciorilor lui cu dâisul in corabie,
pentru apa polopu uî, i din psrile cele
curate i din pasrile cele necurate i din
fiare i dîu toate cele ce se târsc pre p-
mânt, câte dou din toate au intrat la Noe
in Corabie, parte brbtoasei î femeîase,
precum a poruncit Domnul Dumnezeu Ini Noe.
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Prochimen, glasul al 4-Jea, Psalmul 52.3

Când va Întoarce Dumnezeu robia popo-
rului su.

Stih:

ZiS'a cel nebun intru inima sa: Nu este
Dumnezeu.

Dela pilde cetire.

Cjp. 9, Vers 12.

iule! De vei li înelept, ie vei fi îne-
lept, i vecinilor ti; iar de vel îj râu,
numai tu singur veilua cele rele. Fiul

învat înelept va fi, i pre cel neînvaat
slug 11 va avea, Cel ce se reazem do min-
ciuni, «cela pate vânturile i gonete. pasri
zburtoare, câ i- a prsit cile viei sule, i
a rtcit din crrile agonisirii sale, i umbla
prin pustia fr do ap, i prin pmânt de-
sftat ÎDtru sete, i adun cu mâinile nero-
dire. Femeia nebuna i fr de omenie, care
uu tie de ruine, se va lipsi de pâine. Aceea
care nu. tie de ruine, ado în uile casei
salo pre scaun afar In uli, chemând pre
cei ce trec pre cale, i-i fac cile lor; cel
ce este întru voi fr de minte abate-se la
mine, i celor lipsii de minte, le poruncete
zicând: Atingei-v cu dulcea de pâine
ascuns, l boi ap dulce de furiug. i el
uu tie, c pmântenii la dânsa pier, i îi

duce in fundul iadului. Ci fugi, nu te zbovi
la lo :ul ci, nici întoarce ochiul tu spre dânsa,c aa o vei trece ca o ap strein, î treci
izvorul strein, i to deprteaz de apa altora,
î nu bea din fântâna strein, ca s treti
mult vreme, i s se adaoge ie anii vieii.

51 îndat durauezeeasra Liturghie cea mai
înainte sfinit,

Joi a treia sptmân
LA UTRENIE

Treimicele glasului. Dup îniâia Stihologie,cutm Stdelnele Apostolilor, din Ocioih.

Dup a dona Slihofogîe, râmm aceast Se-
dââinâ & lui I u csi

f

h gliisjui tî-iea.

Podobia : N udejdea 1 urnii

$$

m
mmMM

.«r'T

£*f

M
mm m

umîntorj ai luminii ner- g
tacii, ucenici ai Mântui- g}

torului, luminai-mi sufletul
cel orbit cu pcatul i m fa- gj
cei prta zilei celei dumne- SÎ
zeeti, ca s pzesc mântui- H
toarele porunci. i m scpai gj
de întunerecul c^Rielumînat
de acolo, ca s v mresc
pre voi. !

Slav, tot aceasta,

i acum, a Nsctoarei.

S fânt Stpân, Maica lui

Hristos, Dumnezeul nostru, ca
ceea ce ai nscut negrit pre fr*

fctorul tuturor, roag-te pu-
rurea cu sfinii apostoli bu- **

ntîi Lui, s ne mântueasc 25
de patimi i s ne dea iertare *2

pcatelor. m
Dup a treia Stihologie, Sedo Iuele lui

Teodor, glasul al 6-lea.

Fodobie : P uterile îngereti...

C ei ce suntei lumintori
strlucitori lumii, dumnezeeti ||
apostoli, luminai pre cânt- M
reii votri, ca s treac vre- H
mea postului; i va rugai ca fff

fne

M

fe#

Ut
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s vedem toi, dupre vrednicie,

H lemnul crucii celei de vîea
îi fctoare î s-l srutm cu

|| buze i cu ochi n©spurcai,

J|
strigând: Doamne, slav ie!

Slavft, toi aceasta.

i acum, a Nsctoarei.

Ndejdea lumii cea bun,
S Nsctoare de Dumnezeu Fe-

||
cioar, singur folosina ta

îi cea înfricoat o cerem. Mi-
S lostivete-te spre poporul cel

||
lesne privejduitor. Roag pre

H milostivul Dumnezeu s izb-

H veasc sufletele noastre de

îi toat groaza; ceea ce eti sin-

H gur binecuvântat.

J# CANOANELE

m Canonul Minelului i aceast Trieântare, a_hii

^ losdî, cetiDdu-se Cântarea a 4-a (Un Psaltire,

Cântarea a 4-a, glasul ai 6-lea, Irmos:

Iiristos este puterea mea.,,

P ost, lacrimi, rugciuni, mi-

lostivire, obîceiu bine umi-

li
lit, minte dreapt, curire

îi vieii, s artm noi cred in-

ii cîoii, ca s dobândim mrire.

H Lumintori v’ai artat, apo-

ii
toii, strlucind luminat pe t-

?! ria cinstitei Biserici. Pentru

H aceasta, luminai inimile noas-
tre cu dumnezeescul Duh.

Ca nite crbuni dumneze-

ii eti, aprini de focul cel fr
H materie, ardei uscciunile cele

îi de patimi ale inimilor noastre,

|| înelepi apostoli ai Dumne-
¥% zeului nostru.

A Nsctoarei,

îr*

£*MM
Fclie neatins, cmara cu g|

totul luminoas, ceea ce eti
||

mai pre sus de serafimi; c- H
ra de heruvimi cu totul fr g*

prihan, libereaz-m din pa- %%

timile cele relei din primejdii.
gj[

Alt Tricâutare, u lui Teodor, glasul acelai,
jjj

irmos: Auzit-a proorocul... Jhjj

Lumintori m dumnezeetei M
artri, artandu-v apostoli

||
ai Mântuitorului, ai stricat g#
noaptea necunotinei î^ Bl- |§
serica strlucindu-o, luminai

gj
lumea prin Învturile voas-

tre cele cu vorbe ca focul.

Lumea înconjurând, unul
j*J

într’o parte, altul întreita, în- m
tru o credin ai adunat apos- H
toii pre toi; i dobândind cele M
cereti dnuii, rugând pre M
Hristos neîncetat, s ne mân
tueasc pre noi toi.

Slav, a Treimei. MM
Pre Fiul din Tatl î pre

Duhul slvesc; ca din soare

lumina i raza; îns pre Fiul
||

dupre natere, c i natere
gg

este; iar pre Duhul dupre pur- f$
cedere, c i purcedere este;

g|
o fiina împreunfr început, U
creia se închintoatfptura. M

i acum, a Nsctoarei. m

F ecioara, prunc nscând i %%

curia pzindu-i, tu cinstit H
te-ai artat, nscând Dumne-

||
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m
|f

zeu i om» pre acelai unul
f| întru amândou chipurile. Mi-

ntrnea ta» Fecioar Maic» spi-
H rnânteaz tot auzul i gândul.

|ijf i^lav /e, Dumnezeul nostru
,
slav Tio,

îl P rin rugciunile voastre cele

| sfinte, apostoli ai Domnului,

Jjg
s ne învrednicim cu ochi i

(g cu buze curate a sruta fc-
gf

toarea de viea cruce, careia

p este pus înaintea celor din

||
lume i la toat fptura, spre

$tg închinciune.

W Irmomii :

SS

|H
ii uzit-a profetul de venirea

H „Ta, Doamne, i s’a temut; c
p «vrei s Te nati din Fecioar
îi „i oamenilor s Te ari; i
H „a grit: Auzit-am auzul Tu
f „i m'am temut Slav puterii

jj|
„Tale, Doamne".

Cântarea a S-a, Irmos

:

$3 Din vpaia cuvio/Ior,,.
#3

*8 re Moisi postul l-a artat

H * vztorul de Dumnezeu,
*8 i pre IHe cu cru de foc

l-a luat Sârguete-te suflete

jj*
de te oprete de gânduri v-

ii tmtoare, ca s scapi de a-

H mgirea cea vtmtoare a
m celor de jos.

*8m

JOI Se®

... A lunecându-m am czut
P întru cele mai rele i mi s’a

||
adaos ran preste ran; vin-
dec-mi, Hristoase, învârtosa-
rea inimii cea împietrit, pen-

tru rugciunile apostolilor Ti
îndurate.

C ei ce suntei lumintori ai

lumii, de Dumnezeu luminai»
risipii norii patimilor noastre
i ne artai închintori lumi-
natei învieri, pre noi cari lu-
dm pre soarele slavei.

A Nsctoarei.

N eamurile neamurilor pre
tine te fericesc de Dumnezeu
fericit, precum ai profeit de
demult; c tu una ai nscut
oamenilor pre Cuvântul cel
fericit, negrit din tine întru-
pându -se.

Alt Irmos

:

1 ovioii Tai tineri—

P re cei ce înotau întru adân-
cul rutii vânându-i cu tres-
tia credinei apostoli ai Dom-
nului, i-ai adus pre ei, ca
bine s cuvinteze i s laude
i s prea înale pre Domnul
în veci.

M are este tria Ta întru a-
postoli» c umbrele i terga-
rele lor tmduesc pre bol-
navii, cari binecuvânteaz î
laud i prea înal pre Dom-
nul în veci.

Binecuvântm pre Tatl...

m
a*M
8*m
'4*

m

a*

3$

m
&*
$*

m
m
M
8*
8*
8*

m
mmmm
’M
3#M
Z*M
u
îhî
A*

3*

N aterii celeifr de început §*
i purcederii m închin: Ta- 8*
tlui celui ce a nscut, slvesc §|
P<*e Fiul, cel ce s’a nscut, laud M
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pre Duhul Sfânt, cel ce str-
lucete cu Tatl i cu Fiul.

Si acum. a Nsctoarei.

Nu înceta rugând Fecioar,
pururea pre cel ce L-ai nscut
cu tain negrit, ca pre un
iubitor de oameni, s mân-
tueasc din primejdii pre cei

ce scap la tine.

Slav Tie. Dumnezeul nostru, slav ie.

Cei doisprezece sfini apos-
toli învrednicii-m s m în-

chin cinstitei crucifr osând,
binecuvântându-o, ludându-o
i prea înlfându-o întru toi
vecii.

Imoaut: H ludm, bine s cuvântm.

Cuvioii Ti tineri în cuptor,

„heruvimilor au urmat stri-

când cântarea cea întreit

„sfânt: Binecuvântai, ludai
„i prea înlai pre Domnul
„întru toi vecii

Cântarea a y-a, irmos ;

l*e Dumnezeu a-1 vedea...

Dumnezeule i Doamne
mult milostive, curete

ranele inimii mele, aezân-
du-mi leacuri de pocin.
Greit-am, greit-am ie! în-

dur-Te im mântuete, pen-
tru rugciunile apostolilor Ti
ca un mult milostiv.

Pornirilor celorfr de cale

am urmat, vtmându-mî min-
tea si însumi cu totul mi-am

ieit din fire, hrnindu-m cu

acrimea desftrilor i lipsin-

du-m de mântuitoarele mân-
cri, eu desmerdatul; Hris-

toase, îndur-Te i m mân-
tuete.

Necurindu-te de rutate
i nedeprtându-te de desf-
trile cele stricdoase, pentru
ce te veseleti, suflete, postîn-

du-te fr socoteal?C acest

post nu-1 primete Domnul,
carele însui voete îndrepta-

rea noastr.

A NâstittkmreL

Lumineaz-m eu lumina
cea dumnezeease, Fecioar,
Nsctoare de Dumnezeu,
ceea ce ai nscut lumina, i
gonete întunerecul sufletului

meuf ca s te fericesc pre
tine, pre care te fericesc toate

neamurile omeneti, precum
ai proorocit.

Alt Irmos :

Naterea zmislirii...

Cei proti la vorb, înelepi
s'au artat cu tiina, desle-

gând împleticirile cuvintelor

filosofilor, îndoirile ritorilor

i meteugirile astronomilor.

Pentru aceasta, apostoli ai lui

Hristos, singuri voi v’ai ar-
tat, învtori a toat lumea.

Frumos vorbete Petru, iar

Platon tace; înva Pavel, iar

21
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t$ Pitagora se ascunde. i înc

B
grind de dumnezeire aduna-
rea apostolilor, îngroap ves-

S
tirea cea moart a Elinilor,

i lumea o ridic spre închi-

|| narea Iui Hristos.

SLav, tî Treimei,

U nule, nsctorul e al unuia,

Printe al Fiului celui un-nâs-

cut; unule, Fiule al unuia, lu-

min i raz luminii i unule
Duhule Sfinte, numai al unui

Dumnezeu, carele eti cu ade-

vrat Domn al Domnului; o

Treime, Unime sfânt, mân-
tuete-m pre mine, cel ce

gresc de dumnezeirea Ta.

i acum. a Nsctoarei.

M inunea naterii Tale m
spimânteaz, ceea ce eti cu

totul fr prihan; cum ai

zmislit fr de smân pre
cel necuprins? Spune-mi cum
ai rmas Fecioara, dup ce

at nscut ca o Maic? Acest

lucru mai presus de fire, cu

credin primindu-î, Celui ce

s’a nscut, te închin, cci
câte voete le i poate.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Cinstita cruce, pre sfântul

lemn carele a înflorit mântui-
rea lumii, s ne învrednicim
toi a o vedea i a ne închina

ei," i cu buze curate i cu

sufletul, prin rugciunile voas-

tre, ale tuturor sfinilor apos-
toli ai lui Hristos.

n

r>

m

M

;>i l

t

gfl».

vfi
Irmosul

: ^
N aterea zmislirii celei fr
„smân este neiâlcuit, ro-

„dul Maicii celei fr de br- g*

„bat este nestricat; c nate- 5*

rea lui Dumnezeu înnoete H
„firile. Pentru aceasta pre tine

„toate neamurile, ca pre o a*

Maic mireas a lui Dumne-
„zeu, cu dreapt credin te

gj|

„slvim".
Lumluânda lasului, de trei ori.

LA STIIÎOAVN

Stilar zilei, de dou ori, glasul at 0-îea

D in motenirea fieasc c- «jj

zând eu, "desfrânatul, ca un ^
rob împreuna cu porcii am

jjj

petrecut i nici de hrana lor m
sturându-m, m întorc la U
Tine, printele cel milostiv, de
unde am ieit ru, m întorc ^
bine, cu pocin strigând:

jg
Greit-am la cer i înaintea m
Ta, Printe, dmeste-mî întru

j*J

întoarcere mare mil. Mm
Martirica.

P re cei alei i pre cei sfini

minunai î-a fcut Dumnezeul H
nostru; bucurai v si \ a \ e Vj,

selii toate slugile lui, c v’a |f§

gtit vou cunun i împr-
ia sa. Deci v rugm pre S*

voi, s nu ne uitai pre noi. H
Slav, i acum; a Nsctoarei. ^

N sctoare de Dumnezeu,
|j|

tu eti via cea adevrat, care m
ai odrsîit rodul vieii; ie ne
rugm, roag-te, stpân, cu
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apostolii i cu toi sfinit, s
mihieasc sufletele noastre.

La ceasul al aselea.

Troparul Prooroeîel, glasul al 7-Ica.

e te vet uita la frdelegile
noastre, iubitorule de oa-

meni, ce ndejde de mântuire
va fi nou? Cî trimite ajutorul

Tu, cel dintru înlime po-
porului Tu, ca un îndurat,

Doamne,

Slavii, gi acum
;

(<t aceasta.
Prochimen, glasul ui 4-lea, Psalmul 51

D unmezeulo, Intru numele Tu mântuete-mâ
i întru puterea Ta mit Judeca.

Stih

:

D umnezeu le, auzi rugciunea mea, ia în

urechi graiurite gurii mele.

Din proorocia foniei cetire.

Cap. 11, vers 10.

a zice Domnul: i va îi in ziua aceea
rdcin iul lessi, i cei ce se vor
scula s stpâneasc neani urile ; spre

dânsul neamurile vor ndjdui i va ii odihna
iui cinstea. i va îi în ziua aceea, âdabge-va.
Domnul a-i. arta mâna sa, ca s râvneasc
rmia poporului su, care va rmânea dela
Asirieni, dela Egipteni, dela Vavjlon, dela
Elamiteni, dela rsriturile soarelui i dela
Aravia. i va ridica semn întru neamuri i
va aduna pre cei pierdui ai lui Isrâil ; l pre
cei risipii ai lui Iuda îi va strânge din patru
laturi ale pmântului. i se va terge pisma
dela E Erai oi i vrjmaii lui Iuda vor pieri,

Efraim nu va mai pistruii asupra lui Iuda i
Iuda nu va mai necji pre Eîraim. i vor
sbura in corbiile celor do alt neam. Marea
împreun vor prda si pe cei dela rsritul
soarelui l [dumeca, i iutâi pre Moav îi vor
pune mâinile, fiii Iui Anton Întâi se vor su-

pune. i va pustii Domnul marea Egipetuluf,

i-i va pune mâna ea presta râu cu vâut

iute, i va lovi apte vi, cât va trece cl în-

clat. i va îi trecerea poporului meu celui

rmas in Egipet, i va fi lui forai I, ca în ziua

când a ieit din pmântul Eghipetul ui. i vei

zice in ziua aceea; bine te voiu cuvânta,
Doamne; c te-ai mâniat pro mine i i-ai

întors mânia ta, m’ai l miluit pre mine. lat
Dumnezeul meu, mântuitorul meu, ndjdui-
voin i m voia mântui i nu mâ voiu teme,
peutruc mrirea mea i lauda mea este

Domnul i fc'au. fcut mie spre mântuire.

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalmul 54.

A uzi Dumnezeule rugciunea mea i mi trece
cu vederea ruga mea.

Stih;

I a aminte spre mine i m ascult...

JOI SEARA
La Doamne strigat-am, punem Stilurile pe 6;

8 ale Triodului i trei dala Mineiu, glasul

>- al 5 lea.

Podobia: B ucur-te cmara...

ântuîtorule dulceaa cea
adevrat, Cela ce ai în-

dulcit oarecând apele Merrei
cele amare, închipuind atun-

cea lemnul dumnezeetiî crud,
pre carele Te-ai întins precum
bine ai voit; i ai gustat i
fiere,în coastîmpungântu-Te,
din care aî izyorit lumii apa
iertrii spre înnoirea frmân-
tturii omeneti. Pentru aceas-
ta slvim puterea Ta cea ne-

grit i ne rugm : Dane,
Doamne, frica Ta îh vremea
postului i iertare pcatelor
si mila cea mare.
*

G uvinte,.cela ceTe-aî întins

M

MMM
k*

k*

fc*

xnM
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k*g
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m
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pre cruce, adunând cele ce

erau deprtate dela Tine; în-

nlând gândul meu din gu-
noiul patimilor, cu tot felul de
bunti îmbogete-l, dând
inimii mele frica Ta, cea prea
curat i sufletului meu dra-

gostea cea desvârit, care
desparte de dragostea cea tru-

peasc; ca s plac ie întru

aceste zile prin post, prin ru-

gciune i prin cerere i s
vd luminat ziua învierii Tale,

luând mila cea mare.
A»l& .SiihTrA podobniea, a lui Teodor,

glasul l-iu

Podobie l*e Tino nor luminos...

Trecând a treia sptmân
a cinstitului post, Hristoase,

Cuvinte, învrednîcete-ne s
vedem lemnul crucii celei f-
ctoare de via, i cu cinste

s ne închinm i s cântm
dupre vrednicie ; s slvim
stpânirea Ta, s ludm pa-
timile Tale, s ajungem curat

la slvit i sfânta înviere, la

Patile cele de tain, prin care
Adam iari a intrat în rai.

i din Minele trei

Slava, i acum
;
a Nsctoarei,

Prochimen, glasul al fi [ea, Psalmul 55.

x\UuetH-m, Dumnezeule,c m'a clcat omul.

Silhi

llcatu-m'au vrjmaii mei toat ziua,

DaJa. facere cetire.

Cap. 7, Vers 11.

n anul ase sute din vUia lui Noe, in
luna a dona, la d ou zeci i apte ale
lunii, la ziua aceea s'au desfcut toate

izvoarele adâncului,i jghlabarîle cerului s’au

deschis. i a czut pioae pre pmânt patru-

zeci de zile i patruzeci de nopi. In ziua

aceea intrat-au Noe, Slm, Ham, latet feciorii

lui Noe i femela iui Noe l trei femei ale

feciorilor lui cu dânsul in corabie. i toate

fiarele dupre tel l toate dobitoacele dupre
fel i toat vietatea ce se mic pre pmânt
dupre fel i toat pasrea Bburâtoare dupre
felul su. Au intrat la Noe in corabie câte
dou, parte brbteasc i femeiuc din tot

trapul în care este suîlet viu. i cele ce in-

traser, parte brbteasc ifemeiuc din tot ^
trupul au intrat dupre cum au poruncit Dum- «j
uezeu lui Noe ; i au în uiat Domnul Du mne- ” *

zeu corabia pe dinafar. I u fost potop pa-

truzeci de zsle i patruzeci de nopi pre
pmânt, i s'aîmmulit apa i a ridicat co-
rabia t o a înlat de pre pmânt. i cretea
apa i se immulea foarte pre pmânt, i se
purta corabia pre deasupra apei. Iar apa se

Stf

m
g*

MM
S*m

întrea foarte pre pmânt, i a acoperit toi ^
munii cei înali, care erau sub cer. De cinci-

sprezece coi s’a înlat apa în sus i a aco- ^
perit toi munii cei înali. i a murit tot trupul gg
ce se mica pre pmânt al psrilor i al do- gg
bitoaccloi i al fiarelor i toat vietatea ce gg
se mica pre pmânt. i tot omul i toate £g
câte aveau suflare de via i tot ce era pre
uscat au murit. i a pierit tot ce era viu pre £g
faa a tot pmântul dela om pân la dobitoc gg
i cele ce se târsc i psrile cerului i s’au

stins de pre pmânt; i a rmas Noe singur gg
i cei ce erau cu el in corabie. i s'a înlat £g
apa pe pmânt o sut cincizeci de zile. i gg
i-a adus aminte Dumnezeu de Noe l de £g
toate fiarele, de toate dob' toacele i de toate £g
psrile i de toate vietile, care erau cu gg
dânsul în corabie. l a adus Dumnezeu vânt £g
pe pmânt i a încetat «pa i s'au încuiat gg
izvoarele adâncului i jgheaburile cerului; £g
i s a oprit ploaia din cer. i cdea apa scor- gg
glndu-se de pe pmânt. i s’a împuinat apa ^
dup o sut cincizeci de zi!e. ggxg

Prochimen, g asul al 7 iea. Psalmul 56. ^
Yliluete-m Dumnezeule, rniluete-m, c

spre Tine a ndjduit sufletul meu.

Stib
: Uf

l în umbra aripilor tale voiu ndjdui. ^
Dela Pilde cetire. X#
Gap. 10, Vers 1,

j^^ al înelept veselete pre tatl su, iar |H|
nG ^ llQ întristeaz po mama sa. Nu gj

1

IsAdi vor folosi avuiile celor frâde-lege; g
iar dreptatea îj va izbvi de moarte. Nu va Wf
omori Domnul cu foame sufletul dreptului;
iar vieaa necredincioilor o va surpa. Sr- gj|
cia smerete pre om ; iar mâinile celor vred-
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fcft

1$ nid se îmbogesc. Fiul cariat înelept va fi,

£v i pre ce; ncînvat sluga-1 va avea* Scap

S
de zduf fiul înelept; iar fiul cel clctor
de lege se strica de vânt in vremea seceri-
ului. Binecuvântarea Domuuiai pro capul

^ dreptului ;iar gura necredincioilor o acopere

g plângere fr de vreme. Pomenirea drepilor
cu laude; tar umnelc necredincioilor se stin-

tyg
ge. Cel înelept cu inima primete poruncile

;

££ iar cel neasculttor împiedecri du- se eu bu-

^ seie alunec. Cel ce umbl drept, umbl cu
ndejde

;
iar cel ce strâmbeazâ cile sale. se

jg va cunoate. Cal ce face cu ochiul cu îne-
0 lâciuue, adun întrista e oamenilor, iar cel

0 ce mustr cu îndrzneal-, face pace. Izvor
de vieaa este in mâna dreptului . iar gurile

frg nacredincioilor Ie va acoperi pierii ea. Ura
scornete etad; Iar dragostea acopere pre
toi cei ce nu iubesc sîâzîle. Cel ce scoate

4î~N din buze Înelepciune, bute eu toiag pre omul
0 cel fr de inim. înelepii tinnesc în sine

0 tiina: iar gura celui fr de socoteal se0 apropie de sfrâmare. Agoniseala bogailor

0 este cetste tare; iar sfrâmarea necredîncio-
silo r este srcia. Faptele drepilor vîes

S
fac

;
iar roade' e necredincioilor pcate. Cile

vieii le pz te învtura; iar învtura
uemnslrat rtcete. Buzele cele drepte aco-

0 pere vrajba; iar cei ce grâesc ocri, prea
fr de minte sunt. Din vorba mult nu vei
scpa de pcat; iar cel ce-i tine buzele, în-

jjjj
elept va fi. Argint lmur't este limba drep-

jjjî
tul ui; iar inima neoredindosului se va stinge
Buzele drepilor tiu lucruri Înalte

; iar cei
fr de minte întru lips se vor sfâri. Bîne-0 cuvântarea Domnului pre caoul dreptului,

0 aceasta il îmbogete, i nu se va adaugeM Iui întristare in Inim. . /

wt
00

LA 3TÎHOAVN ' ***-

Sanicigtasnica zilei, glasul al 6-ies.

P Hristoase Dumnezeule,

U|
vieaa tuturor cea spânzurat

0 pre lemnul crucii, învîeaz u-
i fletul meu cel omorlt de gre-
0 eii i s nu Iai s piar pân
| în sfârit oaia Ta, Pstorule

Jg
cel bun; c m'am deprtat

0 dela poruncile Tale, i bogia
H nepctuirii care mi-ai druit,
0 o am risipit cu voin iubi-M

toare de pcate, i m'am stri-

cat i urît tti’am fcut cu lu-

crurile desmierdrii. Ci m
înoee, trgându-m spre po-
cin, Cela ce unul eti mult
milostiv.

(do dou ori).

Martirica.

M ucenicii Ti, Doamne, nu
s

7au lepdat de Tine, nici s'au

deprtat dela poruncile Tale.

Pentru rugciunile lor milue-

te-ne pre noi.

Slav, l acum, a Crucii-Neai oarei

de Dumnezeu.

Podobia A treia zi ai înviat .,

V zându-Te pre Tine, Hri-

stoase, rstignit, ceea ce Te-a
nscut a strigat : Ce tain stre-

in este aceasta ce o vd eu,

Fiule ! Cum mori pe lemn cu
trupul fiind spânzurat, dtto-
rule de vieaa.

S se tie

c in&inte-prâznuirea Bunei Vestiri se începe
din Joi a treia Sptmân din postul mare

i se sue pân in Sâmbta lui Lazr.

De se va Întâmpla înaiati-przniiirea Bunei

-

Vestiri ori lu ce zi a!ar de Sâmbta i Du-
minic, s se caute Tipicul la sfâritul crii,

la litera H

f* i* i%T>pArrtfypA& j*T>

*

f\Ta

Vineri a treia Sptmân
LA UTRENIE

Tretmicile glasului. Dup iniaia Sithologie,
zicem Sedelnele crucii, din Oetoib.

Dup a doua Slthoiogie. cântm reeasfii Se-
deln a lui fosil

1

,
glasul al 5-lea-
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Podobie : P re Cuvântul cel împreun...

rin lemnul mâncrii fiind

omorîti de demult noi
4* * _ rp„m oamenii, prin crucea Ta iari

H am înviat, îndurate; cu a

creia putere bunule, între-

ai te-ne pre noi, s trecem vre-

jg mea postului cu umilin, f-
cndvoîaTa i s vedem ziua

H cea luminoas a învierii.

Jijj

^ Slav, tot aceasta.

%% l acum, a Crueli-Nâsc loarei de Dumnezeu*

|f Pre cruce vzându-Te, Hri-

H stoase, Maica Ta, spânzurat

^ de bun voie în mijlocul tâl-

| Ilarilor i durând-o la cele dîn
** luntru, ca o Maic a zis:

ff Fiule, cela ce etifr de pcat,

Jjj
cum Te-ai pironit pre cruce

m fr dreptate, ca un fctor

|| de rele? Vrând sînviezi nea-
v mul omenesc, ca un îndurat
#pf

^ Dup a treia Stihologie, Sedeaina Iui Teodor,

Trupul curaindu-se cu în-

jg
frânarea î cu rugciunile Iu-

i mînândit-ne sufletele, Doam-
ne, învredniceste-ne s vedem

55 cinstit i sfânta crucea Ta i
H cu fric s ne închinm ei cu

m cântri cântând i zicând :

|| Slav purttoarei de via cru-

*| cii Tale
;
slav dumnezeeteî

H suliîi Tale, prin care iari am

| înviat, unule iubitorule de oa-
¥% meni.

*

glasul i-iu.

Podobia : Piatra fiind pecetluit,

Slav, tot aoeaslo.

i acum, a C:ucil-Nsctoarei da Dumnezeu.

M ieluaua vzându-Te pre

Tine, Mielul, îndelung rbda-

toriile Cuvinte, rstignit pe

lemn împreun cu tâlharii, i
cu sulia în coast împuns,

ca o Maic s’a tânguit, stri-

gând: Ce tain minunat i
înfricoat este aceasta, Lîsuse

al meu? Cum Te acoperi In

mormânt, Dumnezeule cel ne-

cuprins? Negrit este lucrul,

care se svârete ! Nu m
lsa singur pre mine ceea ce

Te-arn nscut, Fiul meu cel

prea dulce.

CANOANELE

Canonul Wineiuluî i aceasl tricântaro a Iui

Iosil, ceiiudu-se Cântarea a 5-a, dîn Psaltire,

Cântarea a 5-a, glasul al o-lea, Irmos:

Cela ce Te Îmbraci cu lumina, .

Yîndec-m, Doamne, im
voîu vindeca, cu rana Ta

curind ran ele sufletului meu,
Hristoase, cela ce ai luat pa-

timi cu trupul.

P re Tine, Hristoase dacTe-a
vzut soarele spânzurat pe
lemn cu trupul, i-a schimbat
lumina întru întunerec i p-
mântul s’a cltit i pietrele

s’au despicat.

S ufletul meu cei roditor de
spini i îneîenit cu tot felul

de patimi, curete-1 Doamne,
cela ce Te-ai încununat cu

mmmm
te
tem
temm
te
te
te
temm
te
tem
te
te
te
tem
te
te
te
te
te
te
te
te
tem
te
te
te
tem
tem
te

tem
te
te
te

te
te
tem
te
te

te
te
te
te
te

tem
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jj]j spini, pentru buntatea cea
desvârit.
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*3
*3

A Nsctoarei.

*| Ca pre un prunc tânr ai

îl nscut Preacurat pre Zidito-

jj|
rul meu; pre carele roag-L

*3 s m înoeasc pre mine, cel

f! învechit în mult rutate, ro-

ii
gu-m.

H Alta tricâBtare a lui Teodor, glasul 1 -iu

&3 Irmos:

^ l»e noapte mânecând,.

H I n locul cpâneî rstîgnin-
îl du-Te pre Tine, Hristoase, Su-

S§ deil au cltit cu capetele râ-

jg
zând i batjocorindu-Te

; iar

H Tu ai suferit, ca s ne mân-

ii
tueti pre noi.

w 1 n tituluul crucii Tale eri-

fi ind Pliat în trei feluri, Te-a

jg
artat pre Tine, unul dtn Tre-

m ime, carele de bun voie ai

H ptimit pentru mântuirea tu-

li turor, Hristoase.m
Slav, a Treimei.

*3 Pre soarele cel întreit al

SI prea luminatei Treimi, s-L
H ludm credincioii, lumin
îl pre Fiul slvind, lumin i pre

H Duhul vestind,

^ i acum, a Nsctoarei.

H Cela ce s*a nscut din tine

jjjj

curat, te-a artat mai înalt
H decât îngerii; c pre acela,

H de carele ei se cutremur a
n privi îa dânsul ca la un Dum-
ftîS

3*MM
nezeu, tu L-ai purtat în brae, li
ca pre un Fiu aî tu, Prea-
curat, MM
Slav Tio, Dumnezeul nostru, slav ie. p
C ruce prea cinstit, pzitoa-

|J
rea lumii cea de mântuire, H
pzete-m pre mine cel ce pm pocesc i m arat vred- sî
nic prea curatei închinrii tale,

jj}

Irmosul
: ^

De noapte mânecând, Te p
„ludm pre Tine, Hristoase M
„Dumnezeule, carele pentru pi
„noi aî srcit i crucea i P
„moartea ai rbdat cu trupul M
„Tu". K

Cutarea a 8-a, Irmos: ^
Pre tino, fâctorule... p

p re cruce Ti-ai întins pal-

tale, Hristoase, pierzând p
neoprlrea mâinii strmoului; pi cu lemnul ai tmduit bles- fpf

temu! lemnului
;

pentru a- g|
ceasta, Te ludm întru toi U
vecii. ^

I naîntea Ta, voitorului mân- H
tiilrii cad, Cuvinte; potolete

|J
degrab voile cele prea viclene H
din Inima mea, Cela ce aî

jg
rbdat de bun voie cruce 13
i patimi,

||

Vîea desmerdat i traiu p
spurcat iubind eu, pctosul,

ggm7am întunecat ; strluce- p
te-mi raza întoarcerii, Cuvinte,

||
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cela ce ai întunecat, când ai

ptimit, lumina soarelui,

A Nsctoarei,

P otolete toat rutatea ini-

mii mele cea cu multa durere,
Maica lui Hristos Dumnezeu;
sfrâm sgeile i arcele dra-
cilor, celor ce se ostesc asupra
smeritului meu suflet.

Alt Irmos:

p re col ce a mântuit în cuptor...

C e-i vom aduce noi pc-
toii ie, Stpânul tuturor cel

ce aî ptimit? C pentru noi
Hristoase ai primit crucea.
Ludm darul nemsuratei mi-
lei Tale.

pre lemnul cel de blestem
Hristoase, ucigându-Te Iudeii
din pism, n'au împuinat cl-
ctorii de lege puterea slavei
Tale

;
ca eti Stpân al tuturor,

ptimind de bun voie.

Binecuvântm pre Tut!, pre Fiul l pro

af&titul Duh. Domnul

T rei fee cinstesc ale dum-
nezeirii celei prea înalte în
fiin; pre Tatl cel fr în-
ceput, pre Fiul i pre Duhul
Sfânt O fiin nedesprit
dupre fire slvesc în veci.

i acum, a Nsctoarei,

P re cea mai înalt decât
cerurile i maî presus decât
heruvimii, pre Fecioara cea
mai întâi cu sfinenia i ne-

întinata, Maîca Dumnezeului
tuturor, o ludm i o prea
înlm întru toi vecii.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

D e trei ori fericit cruce a
lui Hristos, biruina cea scris
pe cer, carea din pmânt ai

odrslit nou, f-ne vrednici
închinrii tale, pre noi pre
toi cari cu postul ne curim.

£4

£4
îHr

£4
£4
£4

£4

£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4

£4Irmosul: S ludm bine s cuvântm ,

Pre Cela ce a mântuit în

„cuptor pre tinerii cei cuvân-
„ttori de cântare i cuptorul g*
„cel cu vpaia ca de tunet,

„întru r.coreal l-a schimbat:
jjj

„Pre Hristos Dumnezeu, lu- £4
„dai-L î-L prea înlai întru M
„toi vecii

Cutarea a B-a, Irmos

:

I saia dâotuete...

O rbirea cea împietrit a su-
fletului meu, spal-o în-

durate Mântuitorule, i*mi d,
bunule, izvorul dumnezeetii
umiline, Cel ce mi-ai izvorât
vîea din coast i ai tras
Doamne la Tine firea ome-
neasc,

f nsu-mi eu nfam aruncat
întru adâncurile pcatelor, l-
sând înlimile buntilor; dm trage, Doamne, im mân-
tuete, cela ce Te-ai suit pe
cruce i ai tras la Tine firea

omeneasc.

£4
£4
£4
£4
£4

£4
£4
£4

£4

£4
£4
£4
£4

£4
£4
£4
£4

£4
£4
£4
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££ ^
D uicea fiind, Doamne, i

| îndulcire ca un fctor, fiere

ai gustat, Hristoase, îndrep-

i tând cderea cea din dulcea,

]g
a celor din Adam. Pentru a-

13 ceasta, Te ludm noi cei mân-

ji
tuii cu patimile Tale.

Ifâ A Nsctoarei.

J| p rea sfânt stpân, ndej-
dea i scparea mea, vindec
ranele sufletului meu, lumi-

jg
neaz mintea mea. Ca i eu

H bucurându-m, s laud mri-

J|
rile tale, Nsctoare de Dum-

m nezeu, pururea Fecioar.

wt

Alt Irmos:

I

1 re Tine care te^a vSzut...

^ P re Tine, Hristoase, pre ca-
rele Te-au îmbrcat cei fr

îl de lege în chip de batjocur,

jg
cu porfir i cu cunun ca
pre un împrat, i cu trestie

|j|
preste cap Te-au btut, rstig-

{8 nindu-Te din pîsm i cu fiere

î| adpându-Te;noi toi credin-

i cîoiî cu cântri Te slvim.

P re Tine, pre carele vazân-

î|
du-Te soarele ptimind pre

#3 cruce, i-a ascuns lumina, i
H toat fptura împreun s’a

jg
cltit, pentru ocrile Tale, st-
pâne, i s'au despicat pietrele,

jg
cu cântri Te slvim Hristoase,

M Mântuitorule.

SSav, h Treimei-

H L umin i viea j fc-
£8 toare tuturor este Unim ea cea

întreit lumintoare, Dumne- m
zeu î Domnul; întru o lumin
strlucind i dând împreun g
raze prin trei fee întru o H
Dumnezeire; pre aceasta toi
credincioii O slvim. * Hm

î acum. a Nsctoarei. m
P re tine, pre care mai ’na- H

inte te-a numit David cânt-
|jj

reul Sion, întru carele s’a

slluit cel neîncput în ce- U
rurl, i a zidit din pântecele
tu curirea lumii, cu cântri, H
maic curat, te slvim.

||
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav iu.

Crucea Ta cea mântuitoare
|Jjj

i lumintoarea credincioilor,
învrednicete-neDoamne^prin
post alergând, s ajungem s m
o vedem i s ne închinm Jjf

ei, spre sfinirea noastr; ca g|
printPînsa s Te slvim pre I*
Tine.

||
i 44

irmosul:

P re tine carea te-a vzut
||

„Moîsi rug nears, scar însu- H
„fleit, pre care te-a vzut
„Iacov i u cereasc prin £*
„care a trecut însui Hristos,

|Jf
„Dumnezeul nostru, cu cântri,
„Maic curat, te slvim

H

rum nâuda glasului, de Ireî ori.

LA ST1HOAVNÂ

Stthîra zilei, gltisul «I S-loa.

R isipînd bogia darului p- p|
rintesc, în desfrânri mi-am
cheltuit vieaa,dându-m dup M

M
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gândurile cele rele ale pca-
tului; i cu dulceaa poftei în-

dultindu-m, nTam asemnat
dobitoacelor celor neîneleg-
toare, prin clcarea mântui»
toarelor porunci* Ci cela ce
bîne ai voit a Te rstigni pentru
mine pre cruce, Hristoase
Dumnezeule, nu m lepda
din motenireaTa cea fieasc,
ci m primete pre mine cel

ce m întorc, ca pre fiul cel

pierdut i m mântuete.
(de dou ori)

Martirica.

D oamne, întru pomenirea
mucenicilorTi, toat fptura
prznuete. Cerurile se bucur
cu îngerii i pmântul se ve-
selete cu oamenii. Pentru ru-
gciunile lor, miîuete-ne pre
noi.

6
Slav, i acum ; a Nsctoarei, glasul acelai.

Podobic ; A treia zi ai înviat

P reacurata, dac Te-a vzut
pre cruce spânzurat, plân-
gând a strigat ca o maic:
Fiul meu, i Dumnezeul meu,
prea dulcele meu Fiu, cum
suferi patim de ocar?

La ceasul al aselea.
Troparul Prooroc iei, glasul al S-lea.

"prin cuvânt toate le-ai s-
vârit cu puterea Ta, Dum-

nezeule, i din nefiin întru

fiin ne-aî adus pre noi, pen-
tru frdelegile noastre, Cela
ce eti fr de pcat, Doamne,
rugmu -îie.

Slav, i acuta; tot aceasta.

Prochimen, glasul al 6-lea, Psalmul 57.

VeseU-se-va dreptul, când va vedea izbând.

Stih:

Do grii adic dreptate ..

Pin Proorocia lsaiei cetire.

Cap. 13, Vers 2.

R idicai semn pe vârful muntelui, înlai
glas lor, nu v temei, chemai eu
mâna, deschidei boieri. Eu voiu rândul

i voiu povâuî pre dânii, uriai vor veni s
plineasc mânia mea, bueurându-se i se-

mini i du- se. Glas de neamuri multe pre
muni asemenea cu neamuri multe, glas de
Împiai i de neamuri adunate. Domnul Sa-
vaot a poruncit neamului întrarmat, ca s vie

din pmânt de departe, de a marginea teme-
liei cerului, Domnul i iutrarmaii lui s strice

toat lumea. Plângei, c aproape este ziua
Domnului î sfrâmare dela Dumnezeu va
veni. Pentru aceea toat mâna va slbi i
tot sufletul omului se va spimânia, Turbu-
ra-se-vor solii, l-i vor cuprinde dureri, ca
pre femeia ceea ce nate, i se vor plânge
unul ctre altul i se vor spîmânta, i-i vor
schimba faa lor în chipul focului. C iat
ziua Domnului vine nevindecat de mânie i
de iufme ca s fac lumea pustie i s piard
pre pctoi dîntr’lnsa. Câ stelele cerului i
Orionul i toat podoaba cerului nu-i vor
da lumina, i seva întuneca soarele rsrind
i luna nu-î va da lumina sa. i voîu po-
runci la toat lumea ruti i celor necurai
pcatele lor, i voiu pierde semeia celor
fr de lege i truTIa mândrilor o voiu smeri.
i vor fi cel rmai mai scumpi decât aurul
Uftl murit i omul mai scump va fi decât
piatra Safirului. C cerul se va turbura i
pmântul se va clti din tcmoliile sale pentru
aprinderea mâniei Domnului Savaot, tu ziua
in caro va veni mânia lui.

Prochimen, glasul al 7-lea, Psalmul 58.

D umuezeule, sprijinitorul meu eti Tu i mila
Ta m va întâmpina.

Stih:

S coate-m dela vrjmaii mei. Dumnezeule.

m
*4

m
£4
£4m

m

mm

#4
£4mmm

£4

£4m
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£4

£4
£4m
£4m
£4m
£4
£4
£4
£4
£4

m
£4

£4
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VINERI SEARA
La 1.1 oamno strigat- am... punem StiJiiri 10 i
cutm Stihlra zilei de douâ ori, glasul

al 7-lea.

a un desmierdat m’ani
deprtat dela darul Tu,

Doamne. i bogia buntii
fîsipindu-o, am alergat la Tine
îndurate, strigând ctre Tine:
Dumnezeule greit-am! MÎItt-

i-m.ete-
Apoi patru Martirice aie glasului i patru

din Minei u.

Slav, a morilor.

i acum, a Nsctoarei, cea întâia a glasului,

JBire: L umin lin..

Prochimen, glasul al 4-jea, Psalmul 59.

D -ne nou ajutor din necaz i deart
este mântuirea omului-

Stih:

D umrtezeule. lepdatu-neai pre noi i
no- ui surpat.

Dela Facere cetire.

Cap. 8, Vers 4.

i a ezut corabia in luna a aptea, în

douzeci i apte do zile ale lunii,

pre munii Arural. Iar apa a sczut
pân la luna a zecea; iar tu luna a zecea,
iu ziua cea dintâi a lunii, s’au Ivit vâ: îurilc

munilor, i a fost dup patruzeci de zile,

deschis-a Noe fereastra corbiei ^areo fcuse.
i a trimis corbul s vad de a sczut apa,
i ieind nu s'a mai întors, pân când s’a

uscat apa do pre pmânt. l a trimis porum-
bul dup dânsul, s vad de a sczut apa de
pre pmânt. i neaîlâud porumbul odihn pi-

cioarelor sale, s'a întors la dânsul In corabie,
c era ap preste toat faa pmântului; i
tinzând mâna l-s luat î l-a bgat la sine în
corabie. i ateptând înc si alte apte zile,

iar a trimis porumbelul din corabie. i s’a

întors la dânsul porumbul ctre sear i avea
în gura Ra sîâlparo de mslin cu frunz: l
a cunoscut Noe, c a sczut apa de pre fata
pmântului. i ateptând înc alte apte zile,

iar a trimis porumbul i nu s’a mai iotors la

dânsul. i a fost in anul ase sute i umil
din vleaa Jui Noe, în luna dintâi, in ziua
dîuti a lunii, sczuse apa de r re pmânt

;

i a descoperit Noe acoperiul corbiei, care
fcuse, i a vzut c a sczut apa de pre

fata pmântului, Iar în luna a doua, în ziua
a douzeci i aptea, s’a uscat pmântul i a

grit Domnul Dumnezeu ctre N> e zicând

:

iei dîn corabie tu i femela ta i feciorii ti
l femeile feciorilor ti cu tine i toate fia-

rele, câte suni cu tine, i toi trupul deda pa-

sri pân Ia dobitoace, l toat vietatea care
se mic pre pmânt, seoate-Je cu tine, ei

cretei î v imrau Iii pre pmânt, i a ieit
Noe i femeia lui i tenorii Jui i femeile fe-

ciorilor lui cu dânsul. i toate fiarele i toate

dobitoacele i tcat pasrea i toat vietatea,

ce se mic pre pmânt dup felul su, au
ieit din corabie. i a zidit Noe altar Dom-
nului; i a luat din toate dobitoacele cele

curate i din toate pasrile cele curate ; i a
adus ardere de tot pre altar î au mirosit

Domnul Dumnezeu, miros de bun mireasm.

Prochimen, glasul al 6-lea. Psalmul HO.

A uzi Dumnezeule cererea mea, la aminte ru-

gciunea mea,

Stih :

D ela marginile pmântului ctre Tino am
strigat...

Dela Pilde cetire.

Cap. 10, Vers 32

in gura dreptului pic Înelepciune; iar.

limba nedreptului va pieri. Din buzele
oamenilor diepi pic daruri; iar gura

celor necredincioi se rzvrtete. Crnnpenelc
vîelene, urîciune sunt înaintea Domnului;
iar cumpra dreapt primit este lui. Ori

unde intr sirâmhtatea, acolo i ocara
;
iar

gura smeriilor cuget Înelepciune. Svâr-
irea drepilor v îndrepta pre dânii; iar

împiedecarea clctorilor de lege, îi va prsda

pre ei. Nu vor folosi averile în ziua mâniei,

iar dreptatea va izbvi dn moarte; murind
dreptul las grija, iar pierirea ne credincioilor

este urît i da râs. Dreptatea nevinovatului

îndrepteazâ cile
;
iar necredina cade intru

nedreptate. Dreptatea oamenilor diepi va
izbvi pre ei; iar cei fr de lege se vâneaz
de pygânâtatea lor. SEârindu-se omul drept

nu-i pierde ndejdea; iar lauda necredincio-

ilor va pieri. Dreplul din curs va scpa,
i in locul Iui sg va dâ cel necredincios. In

gura celor necredincioi laul cetenilor; iar

chibzuim a drepilor cu bun sporire. Intru

bnat3 ile drepilor se indi capt cete tea. i
intru pierirea necredincioilor bucurie. Intru

m
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332 SAmrAtA §5*

;

binecuvântarea drepilor se va înla cetatea

;

;

iar cu gura necredincioilor se va spa. Bat-

;

jocorete pre ceteni cel lipsit de minte
;
iar

:

brbatul înelept linite aduse.

SAMBATA
A TREIA SPTMÂN
LA UTRENIE

Aliluia, pe glasul al 2-Jea, cu Stihurile i
Troparele, glasul al £ lea.

A postoli mucenici i prooroci,.f.W1

Slav.

\‘ omenete Doamne..,

Si acum.

M aic Sfânta,

Dup întâia Stlhologîe, trei Sedelne ale mu-
ce aleilor, din Ocfoîlb alo glasului ce se va

'întâmpla, a Nsctoarei
;
apoi cetire din

Pxaimcron.

i indatâ :

P ericii cei fr prihan...

Apoi Sedealua morilor, glasul al o lea .

O (lihnete Mântuitorul nostru...

i a Nsctoarei

:

U el» ce ai rsrit..,

f Paniru toate acestea am artat in Sâmbta
ce a trecut).

C A N O A N K L B

•Apoi clntm Canonul M meiului, al hramului

i Patru-cântarea, dup rândului» lor.

Nu zicem;

S a cântm Domnului.,.

|

Ci îndat zicem Irmosul Miucnilui, precum

\

am artat iu Sâmbta » doua.

[

PATRU-CÂ N rPA RHA

j
Al crei Acrostih, E» Ureci, este aceti:

;
ti ânt acestea losif...

|
Pace rea lui losil.

i sc cetesc Cântrile din Psaltire.

\
Cântar a a Ei -a, glasul al 4 lea, rmos:

a«:

y enit-am întru adâncul mrii,,

u picturile sângiurilor

afi adpat inimile celor

bine credincioi, iar taberile

necredincioilor de fa le-ai

înnecat întinsele, purttori-

lor de biruin, cei ce suntei
vrednici de laude.

P rea slvind cu mdularele
voastre pre Stpânul tuturor,

acum v prea mrii neîncetat,

lauda credincioilor, fiind voi

mucenicilori mari sprijinitori,

1 n groap prea adâncTe-au
pus, Cuvinte; pentru aceasta
druete odihn î iertare de
greeli, celor ce au murit cu

credin; pentru sfinitele ru-

gciuni ale mucenicilor.

A Nâsiitoarei.

C a s te ludm Fecioar
cu glasuri neîncetate, primete
aceste glasuri ale noastre i
roag pre Fiul tu s lum
curire de greeli.

Alt încântar a lui Teodor, ghsul al S-îen

irmos

:

V re miue cel cuprins

A cum este prznuîrea mu-
cenicilor; s ne adunm i
fericind vitejiile lor cele prea
cinstite,s ludm pre Hristos,

cel ce i-a încununat pre dânii.

C ti dumnezeeasc dragostea
lui Hristos, fiind aprini, pres-
te crbuni de foc ai trecut

33M
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T*cî-

ca preste nite rou, ludân-

H du-1 pre dânsul fericii mu-

S
cenici.

Hiavri, a Treimcî.u
g|

Pte Tine, Treimea cea mai

H pre sus cu stpânia i dum-

U|
nezeeasc Unitne, lumin i

SI lumini Te laud, vieai viei;

H Mintea, Cuvântul i Duhul
Sfânt, întreit sfinte i unul

H Dumnezeu.
4HÎ acum, a Nsctoarei

jg
fesee, strmoule, salt, c

H din rdcina ta, din curata

U|
Fic a rsrit floarea vieii,

H cel ce a mântuit lumea, Hrîs-

|g tos Dumnezeu.
Stih; Mnuuat este Oiimnezfu intru sfinii si,

££ Dumnezeul iui IsraîL

H De foc, de sabie î de moar-
ul te^ netemându-v, ai pzit

mrturisirea mântuirii, fiind

te* întrii de Hristos, fericiilor.
i p

Klili fAiIJetele lor întru bunti se vor s-
ilui î seminia lor va moteni pmântul.

Cela ce eti slobod întru
cei mori, fiind stpânîtor vieii
i morii, odihnete pre cei

ce i-ai luat i-i slluete în

||
curile Tale, iubitorule de oa~

15 meni.
k-k
£j> Irmosul

:

H Primete-m pre mine cel

H „cuprins de multe pcate, iu-

H „bitorule de oameni, carele
jHj „cad la îndurrile Tale i ca

H „pre proorocul, Doamne,’ m
M „mântuete“.
IrS

M
m
m
3#

mm
fr«î

%%u

Apoi Eetenin i Onndaeul morilor.

sfinii odihnete...

I C O s

'l\i însui eti fr de moarte...

Acestea s se caute în Sâmbta o noua

Cutarea a 7-a, Irmos:

Cel trei tineri în Babiion...

Cjui te-aî asemnat, suflete, g*
poftind patimile cele cu

adevrat dobitoceti? Pre cine
gg

ai avut s te întreac cu p- 3*
cele? Strig dar, lui Hristos:

|jf

Mântuete-ma, bunule.

Sfinilor, rugai cu deadîn- ||
sul pre Cel ce se odihnete fit

întru sfini, ca s sfineasc iî
întru aceste sfinite zile gân- |$
durile tuturor celor binecre-
dinciosi.

* - m
Prea înalte, Cela ce eti bo-

gat întru mil i bun, d ier- m
tare robilor Ti celor ce au £?
adormit mai înainte, rânduin- §5
du-î pre ei în cetele sfinilor,

ca un iubitor de oameni.

A Nsctoarei,

Nscut-aî afar de legile fi-

m

M
rii pre Ziditorul, Cel ce s^a ^
fcut om. Pre acela dar roa-
g-L, Preacurat, s treac cu M
vederea nelegiuirea î pca-
tele tuturor.

Alt Irmos: mmCfela ce ai mântuit prin inger...

Cela ce ai artat pomenirile p
cinstiilor mucenici a fi bucu- îHfr

5^
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55 sufletul ui, bine eti cuvântat

|g în veci Doamne, Dumnezeul
H prinilor notri.
iHS

8
*^ Nu minim ie, Hristoase,

nici Te tgduim, strîgat-au

H mucenicii în mijlocul mun-
fS cilor, spimântând pre jude-

H ctorii cei frdelege; bine

frg eti cuvântat în veci Doamne,
Dumnezeul prinilor notri.

55 Slav, a Treime!.

II 0 fiin în trei fee cinstim :

55 a Tatlui, a Fiului i a Du-
wj hului, strigând cu proorocul:

tjj
Bine eti cuvântat în veci

%% Doamne, Dumnezeul prini-
55 lor notri.

i acum, a Nsctoarei.

M Cum ai nscut ca o maica

55 i Fecioar aî rmas? Pre

H Dumnezeu am nscut, nu
cerca în ce chip, cad câte

|5
voete face, zice dumneze-

m easca fic.

“ jili : S Hoilor oari sul! pe pmântii) lui,

55
minunate a fcut Domnul toate voi Ic sale

Intru dânii.

C eat a mucenicilor deDum-
55 nezeu aleas, învrednicete

pre robii ti a fi închintori

§ dumnezeetei î de viea f-
*| ctoarei crud a Mântuitorului.

m t

1 '

M Stih : F ericii sunt pre cad i*ai ales i i ai

primit, Doamne.

1%

m

împrate fr de moarte, m
vistierul vieii, învrednicete ||
vieii Tale celei venice pre

gg
robii Ti, pre cari î-al ales, ^
întru credin i întru ndejde, fr*

Irmosul

:

m

ela ce ai mântuit prin în- ^
„ger pre tineri din foc i cup-

jj
„torul, cel ce suna ca tunetul,

„bai prefcut în rou; bine g*

„eti cuvântat. Dumnezeul p- m
„rinilor notri “. ||

Cântarea a S-a, Irmos:

M âatuitorule al tuturor... ^

C u minte fr de temere, H
mergând la luptele cele m

cu durere, mucenicilor, ai %%
suferit dureri trupeti i mu-

||
tându-v la desftarea cea ^fr de durere, uurai toat

||
durerea inimii. m

Cei ce ai luat cele de sus M
în locul acestor stricdoase, H
pre mine cel stricat cu patimi M
trupeti mântuiî-m prin post 5S
i prin nevoina rugciunilor, ||
dumnezeeti mucenici, rugând M
pre Dumnezeul tuturor. |Jm
C u rugciunile mucenicilor

Ti, Hristoase, trimite milele
gj

Tale tuturor; i celor ce s'au Sî

mutat din viea la Tine cei ||
milostiv, druete-le iertare

datoriilor i odihn dumneze- H
easc.
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A Nsctoarei.

Ca ceea ce ai nscut pre
Dumnezeu ceî fr de pcat,
Nsctoare de Dumnezeu,
terge pcatele noastre cu ru-
gciunile tale cele de maic
i ne mântuete pre noi ceî

ce strigm: Binecuvântai iu-

cruriie Domnului pre Domnul,
Alt Irmos :

T inerii cei gritori...

Muncile cele arztoare ca
focul, suferindu-le ca nite r-
coreal, mucenicilor, cu bu-
curie ai strigat: Binecuvân-
tai lucrurile Domnului pre
Domnul.

T abra mucenicilor cea din
oastea lui Dumnezeu învin-
gând înelciunea, ca nite
biruitori au strigat: Binecu-
vântai lucrurile Domnului pre
Domnul.

Binecuvântm pre Tatl..,

Fiului împreun i Tatlui
s ne închinm i prea sfân-
tului Duh; i toi cu credin
s strigm; Treime cea întru

o unime, mântuete sufletele

noastre.

i acum, a Nsctoarei

Tu, Preacurat, Fecioar i
maic te-ai artat, nscând
fr brbat pre Dumnezeul
tuturor. Deci roag- L, s mân-
tueasc pre robii Si.

'r'm m= = * îh*

StiL : \1 iminat este Dumnezeu Intru tiuii
stîi, Dumnezeul lui lsrall- ^

C u rugciunile mucenicilor Uf
învrednicete, Hrlstoase Mân-

g|
tuitorule, pre robii Ti, s se Uf
închine i s vad fctoarea

Uf
de viea cruce a buntii i?
Tale. H
Stih . S uileicle lor înîrti bunti se vor

sil iiii ui...

^ 4
S^S

Cela ce ai stricat puterea
gf

morii cu învierea Ta cea din H
mori, odihnete cu aleii Ti, Uf
pre cei ce s'au mutat, *

ca s m
Te laude pre Tine, Doamne. Uf

m
fc#

Irmosul

:

S ludm, bine s cuvântm.,,

Tinerii cei de Dumnezeu
„cuvânttori în cuptor, împre-

„un cu focul i vpaia ci- U*
„cându^o au sltat; Binecu- Uf
„vântai toate lucrurile Dom-
„nului pre Domnul*.

Cântarea a 9-a, Irmos :

E va cu adevrat,.

mm

miitrindu-v mintea pre pia-
gjf

*- tra cea înelegtoare, mu-
cenicîlor, ai rmas nebiruii Uf
de toate meteugurile vrj-

|g
masului. Pentru aceasta înt-
rii-m pre mine, cel pornit ||
spre patimile cele strictoare H
de suflet, cu rugciunile voas- §|
tre cele ctre Dumnezeu, g*

Dumnezeescule i cu ade- |J
vrat luminatule cor al muce- I?
nicilor, roag pre Stpânul Uf
cel prea bun, s ne drueasc £$

&4
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tuturor, în vremea postului,

iertare grealeior i bucurie

venic.

lubitorule de oameni, Cela

ce Însui eti bun, învredni-

cete pre robii Ti, cei ce au
adormit întru ndejdea În-

vierii, a se împrti luminii

Tale celei neînserate i ve-
nice si desftrii celei dulci;

ca s Te slvim pre Tine, cu

fric.

A Nsctoarei,

Loca luminii s’a fcut prea
sfântul tu pântece, Preacu-
rat. Pentru aceasta cu cre-

din strig ctre tine: Lumi-
neaz luminile ochilor sufle-

tului meu i-mi arat crarea
cea dreapt, mie celui ce cu

inim curat te fericesc.

AU Imoi:

Slvi mu-Te pre Tino.,.

S svârim credincioilor

pomenirea mucenicilor, ca s
ne împrtim mririi acelora,

ludând luptele nevoinelor
lor.

De brbia voastr foarte

s’au temut fiarele, focul s'a

stins, arcele s
Tau sfrâmat

;

întru voi mucenicilor minunat
este Dumnezeu.

Stav. a Treime)

Fire mai presus de toat

stpânia, Unime în trei fee»

Printe i Fiule i Sfinte Du-
hule, lumin i vîea, Stpâ-
nie dumnezeeasc, pzete
pre cei ce Te prea slvesc

pre Tine.

Si acum, a Nsctoarei

Bine-Te-cuvântm pre Tine,

Dumnezeul lui Israil, cel ce

Te -ai artat lumii din Fecioar
i ai ridicat cornul mântuirii

noastre.

S'.its : Sfinilor, celor ce sunt pre pmântul Ini,

minunate a fcut Domnul toate voile sale

întru dânii.

Cei ce suntei rugtori pen-

tru lume, mucenici ai lui Hris-

tos, învrednicii-ne pre toi s
vedem i s ne Închinam crucii

Lui, cu rugciunile voastre.

Stih: Fericii sunt pre cari i- ai ales i i-ai

primit, Doamne.

Unde izvorte izvorul vieii

i cerceteaz lumina feei Tale,

Fiule al lui Dumnezeu, acolo

aeaz pre cei ce s
?au mutat

la Tine.

Irmosul

:

Slvimu-te pre tine, Maica

„Iui Dumnezeu i te ludm
„Nsctoare de Dumnezeu,
„Fecioar; c ai nscut pre

„Mântuitorul sufletelor noas-

trew„ LI t .

4 * 'T'
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LUMINÂNDA.

(•el ce ai Împodobit...

Slav,

Cela ce stpâneti pre cei mori...

l acum.

Ceea ce eti bucuria îngerii or- ,-

(învtura pentru Laude i pentru SLihoavn,
caut-o în Sâmbta a doua a sfântului post).

Bine este a ue mrturisi...

Ceasul l-iu i Olpustul,

LA LITURGHIE

Fericirile glasu’ui; Pm-hîmenul cil ei ! al
, mori or.

Apostol ctre Evrei i altul al morilor.

Evanghelia dcln Marcu i atta a mori or,

Chinonicul zilei l al morilor.



A TREIA A SFANULUI POST
IN CARE SERBM ÎNCHINAREA CINSTITEI,l I1E VIA FCTOAREI CRUCI

SÂMBTA SEARA

VECERNIA CEA M

Patru SUiilri podobuice, glasul ul 6-lea

Adam, ai luat trupul nostru,
jjg

fr de pcat i Te-ai rstignit g*
i ai murit, Iisuse prea bunule.

Pentru aceasta, cinstim cu ere-

din crucea Ta i sulia, bu-

reele, trestia i cuele; i ce-
jjg

rem s vedem învierea Ta.

I ncuiat-a Edemul cel de de- jg
mult arpele, prin lemn; iar

lemnul crucii l-a deschis pre

acesta tuturor celor ce voesc m
s se cureasc prin post î H
prin lacrimi. Deci, vzându-î

£j|
Podobia : ! ngeretile puteri.»

11 SI cum îngereti cu-

lt Sil prind lemnul cel cinstit,

jj|
cu bun cucernicie înconju-

ri rându-1 i cheam pre toi cre-

i dîncîoiî spre închinciune.

Si Deci venii cei ce v luminai

a
cu postul, s cdem la dânsul
cu bucurie i cu fric, strigând

S| cu credin: Bucur-te, cins-

B
tit cruce, întrirea lumii.

(de doua ori]

H Ca s pierzi blestemul lui
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#s pre acesta pus înainte, venii

8j s cdem la dânsul cu fric

H credincioii, strigând: Deschi-

zi de cruce, porile cerurile celor
ce te iubesc pre tine.

H Slav, iji acum; asemenea-

C and Te-a vzut pre Tine

gjf
pironit pre cruce, Cuvinte al

jg
lui Dumnezeu, ceea ce Te-a

H nscut fr de smân, s*a
tânguit strigând : Vai mie, Fiul

S| meu prea dulce î Ce smerenie

H este aceasta,Dumnezeul meu?
m Cum rabzi patim cu judecat

H nedreapt, Cela ce eti fr
*3 de patim? Laud cu cântri

H înfricoata i nespus pogo-
gj rîrea Ta.

*s

m
IU D eslegându-ne de legturile

jj|
osândirii celei de demult, noi

m credincioii, prin lemnul crucii,

H s slvim pre Hristos, Cel ce

jg s'a pironit pre dânsa.

Stih : r nlai pre Domnul Dumnezeul nostru
i v închinai la aternutul picioarelor lui,

$£ c sfânt este,

sg V ino acum împreun cu noi,

îl Davide, mîc-î aluta cân-
tând, înlai pre Hristos, cre-

U dincioilor, i v închinai

H aternutului picioarelor Lui.

SUh; J ar Dumnezeu, împratul nostru, mai
înainte de veac a îâcut mântuire în mijlocul jj \

pmântului.

i s a înlm, popoare, lem-

339

LA ST1HOAVN
SLÎhiri prosomîce, glasul al 2-lea,

Podobia : C asa Eufratului-,,

m
m
3f#

nul cel ce este pus înainte, m
prin carele ne d nou Hris- SJ
tos mântuire, i cu credin jS
s-l srutm. M
Slav, i acum; a Crucii Nsctoarei de

Dumnezeu, asemenea.

1 nlat pe cruce, pentru oa-
ieni, v""“ A *

—

Fecioar,

M

meni, vzând pre Fiul Tu, %%
“ ai strigat tânguin- H

du-te: Slav milostivirii Tale!

mm
Apoi

A cum slobozenie pre robul Tu,.,

S finte Dumnezeule,i dup T atl nostru:

Troparul, glasul l-iu.

M ântuete Doamne poporul MTu, i binecuvinteaz mote- U
nirea Ta; biruin binecredin-
dosului nostru Rege, asupra
celor protivnici druete i cu f$
crucea Ta pzete pre popo- ^
rul Tu.
M

Eetenia mic l Otpustul.

Iar dup Otpust. într preotul cu diaconul
i i.

1 u ecleziarhul în Vcsirnânturie t s^imbra- jjfst
cit preotul [ diaconul : i ofidmd eiusliia cruce,

zice diaconul M
^ inecuviuteazâ Stpâne!

Iar preotul

:

î'j iaecuvântat este Dumnezeul nostim.,.

Apoi
s linte Dumnezeule

l dup

;

atl nostru
Troparul Crucii

; ^
M ântuete, Doamne, poporul Tu.,.

Slav, i acum
: ^

Coudacul. wS
Apoi, ridic preotul cinstita Cruce cu discul' gtî
pe cu p o d.jue ia sfata roas, uiei'gâud
inuinto puraclisicrul cu dou fclii «prinse,
O asGuza pe sfântul Au timi, in Jocul Ev^n- «|f
gJieJii'i. pe car o pune mai sus. I laintea- 0^1
cinstitei Cruci urde Lumânare toat noaptea. ||j|
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SÂMBT SEARA

LA PRIVEGHERE

Binecuvântând. Preotul, ofmtâm <i iipîi obicei

u

Psalmul iUL-epiitur; apoi cetim Catisma iB'âia-

La Doamne strigat- aia.. punem 10 Stiluri :

cântând trei Stiluri ulc lovirii, din Oct uh,

trei ale iui Anatoiîe î patru ale cinstitei Cruci.

Glasul al 5-lea.

Podobîtf :
Bucur&-te cmara...

pltrluceste, cruce a Dom-
:te; nulul, luminate fulgerile

darului tu în inimile celor

ce te cinstesc pre tine i cu

dragoste dunmezeeasc te

primesc, ceea ce eti de lume
dorit; prin carea s'a pierdut

mâhnirea lacrimilor, din curse-

le morii am scpat i la ve-

selia cea neîncetat ne-am
mutat. Arat bun cuviina

frumuseii tale, druind rs-
pltirile postirîi robilor ti,

celor ce cer cu credin folo-

sina ta cea bogat i mila

cea mare.

Bucur-te, cruce purttoare

de viea, raiuîe cel frumos

al Bisericii, pomul nestrica-

ciunît, carele ne-ai înflorit

desftarea. Slav celei venice,

prin carea se gonesc taberile

dracilor i împreun se vese-

lesc cetele îngerilor i adun-
rile credincioilor przmiesc.
Arma cea nebiruit, tria cea

necltita, biruina împrailor,
lauda preoilor. D-ne l nou

acum s ajungem la patimile j

iui Hristos i la înviere!
j

Bucurâ-te, cruce purttoare
\

de viea, semnul cel nebiruit
\

al cretintii, ua raiului, în-
j

trîreâ credincioilor, zidul cel
]

dîmprejurul Bisericii; prin
j

carea s'a pierdut i a încetat !

blestemul, s'a înghiit puterea :

morii i ne-am înlat de pe

pmânt la cele csrG
nebiruit, împotrivirea draci-

lor, mrirea mucenicilor,^po-

doaba cuvioilor cu adevrat,

limanul mântuirii, ceea ce d-
rueti lumii mare mil.

Venii amândoi cei întâi zi-

dii, cari ai czut din ceata

cea de sus, prin pisma uci-

gaului de oameni, pentru gu-

starea cea amar a mâncrii
din pomul cel de demult Iat
vine prea cinstitul lemn cu

adevrat, la carele alergând

cu bucurie îmbriai-1 i stri-

gai ctre dânsul cu credin:
Tu eti sprijinul nostru, cruce

prea ' cinstit, din ai creia
fruct gustând, am dobândit

nestricciune, luând adevra-
tul Edem cel dintâi i mare
mil.

Slav, glasul al 3-lea.

Kristoase Dumnezeul nos-

tru, cela ce ai primit rstig-

nire de buna voie, spre în-

vierea cea de obte a nea-
- * J-

r
i - j j" "-.i .-- *J, ^.

r.~ ""/j
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mului omenesc, i prin trestia

crucii sângerându-TÎ degetele
cu vopsele roii, Te-ai milos-
tivit a iscli pentru noi, ca un
împrat, cele ce sunt de ier-

tare; nu ne trece cu vederea
pre noi cei ce suntem ame-
ninai iari cu deprtarea
cea dela Tine» Ci Te mîlosti-
vete, unule îndelung rbd-
torule, spre poporul Tu, cel

ce este în nevoi, i Te scoal
i biruete pre cei ce se lupt
cu noi, ca un atotputernic,

Si acum, a Nsctoarei.

Dogmatica glasului.

Eîre

:

Lumin lin...

Prochimenul

;

Domnul a împrii
Ec tenii le i celelalte, dup obicelu.

LA LEl’iE

- Stihirile hramului, BJav, i acum

:

glasul a! 5 lea.

Vzându-Te toat fptura
rstignit pre cruce gol, pre
Tine, Fctorul i Ziditorul tu-

turor, $’a schimbat de fric,
i s’a tânguit; soarele i-a
oprit lumina i pmântul s’a

cltit; pietrele s'au despicat
i catapeteasma bisericii s'a

rupt; morii din mormânturi
s'au sculat i puterile îngereti
s'au spimântat, zicând: O,
minune! Judectorul se judec
i ptimete voind, pentru
mântuirea i înoirea lumii.

LA STIHOAVN
Stihîrîte Octoihului dup Alfa Vita.

Slav, l acum
;
glasul al 4-lea.

Doamne, cela ce ai ajutat

în rzboii prea blândului Da-
vid, ca s supuie pre cel de
alt neam, fii împreun, în

razboiu, cu credinciosul nostru
Rege i cu arma crucii surp
pre vrjmaii notri. Arat
milostive spre noi milele Tale
cele de demult; î s cunoasc
adevrat, c Tu eti Dumne-
zeu i c spre Tine ndjduind,
biruim; rugându-se dupre obî-

ceiu Preacurat maica Ta, s
se druiasc nou mare mil*

Troparul, glasul 1-îu :

Nsctoare de Dumnezeu,

(de dou ori)

i al Crucii, odut&.

Mâatuete, Doamne, poporul Tâu-

i cealalt urmare a Priveghieijj.

Iar de nu este Priveghio re, zicem Troparul
învierii; Slav, a Ci u cui, i ueuui. u Nsc-

toarei de Dumnezeu a învierii.

De se va întâmpla înainte-prznuirea Bunei
Vestiri în Duminica Crucii, s se caute Tipicul
dela sfâritul crii, la litera ; De se va în-

tâmpla praznicul Bunei-Vestiri în Duminica
închinrii Crucii, s se caute Tipicul dela

sfâritul crii la litera S.

LA UTRENIE ^
Dup cei ase psalmi umnezeu este Domnul.., î|j|
pe glasul Octoihului î cântm Troparul în- ™

i vierii de dou ori.
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^ Evanghelia Utreniei, ce va îi de rând, a învierii.
Suit

*3
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Slav, a Crucii.

I acum, a Nucitoarei.

Gavriil zicând ie, Fecioar.,,

i obinuitele Sliliologii.

Sedeln le, Io cântm pe ale învierii. De eate

lir.jm ii cinstitEi Cruci, dup Polieleu, sedealna

Crucii, glasul al 8 ka.

Podobia : P orunca eea cu tain...

D
n rai, ctt lemnul a golit în-

tâi vrjmaul, pentru mân-
care aducând moarte; îar lem-
nul crucii, înfingându-se în

pmânt, a adus oamenilor îm-
brcminte de viea i toat
lumea s’a umplut de toat
bucuria. Pre care vazându-o
pus spre închinciune, îm-
preun s strigm popoare
lui Dumnezeu cu credin:
Plin este de slav casa Lui.

Slav, i acum
;
tot aceasta,

An
'.tiu ei uele glasului.

Toata suflarea..

SfiU

%%
j»#

Sfiit

*3

*3
&3
*3

1 ovierea iul Hristos vzând...

Psalmul 50.

Slav, glasul al 8 lea,

Uile pociuii deschide -mi.,.

i acum.

1 n crrile mântuirii,..

Apoi, pe glasul al 6-lea, tii :

M iiueto-m Dumnezeule dup mare...

L a mulimea faptelor mele.,,

(Caut înapoi, Ia pagina 3-a)

CANOANELE

Ale învierii i ale Nsctoarei de Dumnezeu^ pe 6 i din Tiiod. pe 8,

4®3

*3 Facerea sfanului printelui nostru
Teodor Studitul.

Cântarea l-a, glasul l-iu, Irmos: î

Ziua învierii.

Z iua aceasta de prznuire
este c prin învierea lui

Hristos moartea s’a artat de-

art; razele vietîi au rsrit,
Adam sculându-se dnuete
cu bucurie

;
pentru aceasta

strigm, cântând, cântare de

biruin.

Ziua aceasta este a închi-

nrii cinstitei cruci; venii toi

la dânsa.C revrsând razele

cele luminoase ale învierii lui

Hristos, le pune înainte. S o
srutm deci, sufletete bucu-

rându-ne.

A rat-te crucea Domnului
cea mare; arat-mi acum dum-
nezeescul chip al frumuseii
taie, învrednicindu-m a fi

închintor laudei tale; c strig

ctre tine ca i ctre o însu-

fleit i te srut.

S laude cu un glas cerul

i pmântul, c pus este

înaintea tuturor prea fericita

cruce, pe care pironindu-se

trupete, Hristos s’a jertfit

Pre aceasta s o srutm,
sufletete bucurându-ne.

Sîav&, a Treime!.

O Treime dupre fee, Unime
dupre chip, Printe, Fiule î
Duhtde; Unime întocmai pu-

ternic în sfat, în voin î în

M
a*
3*m
3*
3#m
3*

#
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ÎS stpânirea puterii, pzete Iu-

i mea Ta, pace druindu-i.

*3
i Mcum t a Nsctoarei.

î| Netiind nici cum ispit de

H brbat, Fecioar, ai nscut
prunc fr smân; i prin

acea prea curat natere aduci

H pre fctorul tuturor, pre Hrîs-

H tos Dumnezeu. Deci pre Acela

H roag-L,sîmpacetoat lumea.

li! Catavasie. î-

i )

kg Dumnezeescul Moisi a în-

H „semnat mai înainte de demult

p „în marea roie crucea Ta,

H „când a trecut pre îsrail, tind

Jjj
„marea cu toiagul, cântându-i
„cântare de ieire, Hristoase

H „Dumnezeule".

3*4? Cânt area. a 3 a, Irmos.

| Vonil && bem butur nou...

jj
\Tenii s cântm cântare

îl V nou, prznuind pierzarea

| iadului; c Hristos s’a sculat

ÎS din mormânt, omorînd moar-

ul tea î mântuitul toat lumea.

H Venii credincioilors scoa-

l tem ap nu din fântâna care

JH izvorte ap striccioas, ci

| din izvorul luminrii; închi-

îi nându-ne crucii lui Hristos,

| întru care ne i ludm.

| Srutând acum crucea Ta,

îi pe care a închipuit-o oarecând

H Moisi cu palmele, biruim St-

jg pane, Hristoase, pre Amalic
în

Stjfc

cel netrupesc i ne i mântuim g#

prin ea. H
5»

Cu ochi i cu buze curate, g$
începând cântare de bucurie, gs ne închinm credincioilor x#

cu bucurie crucii Domnului, g
întru cântri ludându-o. gjH

Slav, a Trelmeî.

Pre un Dumnezeu fr în- g
ceput, în trei îpostasuri, cins- U
tesc, pre cel nedesprit du- g
pre chipul fîinii: Pre Tatl, g
pre Fiul i pre Duhul cel viu,

întru carele ne-atu botezat. gmmi acum, a Nsctoarei,

M oisi a vzut de demult în g
rug, cu închipuire, taina ta, §3
Curat; c precum pre acela g
vpaia nu l-a ars, aa nici g
pântecele tu focul dumne- g
zeîrii. g*

Catavasie, 3

Intrete-m, stpâne Hrîs- §$
„toase, cu crucea Ta pe pia- g
„tra credinei, ca s nu se &&

„clteasc gândul meu de n- g
„vlirile rului vrjma; c g
„numai Tu însuti eti sfânt", p

Sodealna, glasul al 6-lea ||Hd
CruceaTa,Doamne, s

Ja sfin- m
it, cci cu dânsa se fac t- g
mduirile celor bolnavi întru

pcate; printr’msa cdem îna-

intea Ta, miluete-ne pre noi.
jfj



*8

344 ®5§ DUMINICA §ss»

Stih: înlai pre Domnul Dumnezeul nostru
i v îuoh iuai aternutului picioarelor lui,c sfânt este.

Astzi s
?a plinit cuvântul

proorocului
; c iat ne închî-

H iisn la locul tinde au sttut
m picioarele Tale, Doamne. i

gustând din lemnul mântuirii,

|J
am aflat mântuire din pati-

m mile pcatului. Pentru rug-
ciimile Nsctoarei de Dum-
nezeu, Umile iubitorule de
oameni.

Slav.

Numai cât s’a înfipt lemnul
crucii Tale, Hristoase, tenie-

JJ
îiile morii s'au cltit, Doamne;

25 c pre carele l-a înghiit sa-

dul cu poft, l-a liberat cu
m cutremur. Artat-ai nou mân-
2J tuîrea Ta, sfinte; pentru care

H Te slvim pre" Tine, Fiul lui

2; Dumnezeu, miîuete-ne pre

S noh
IUI^ i a rum, a Nsctoarei,

** Nsctoare de Dumnezeu
%% Fecioar, roag pre Fiul tu,

H carele de bun voie s’a piro-
m nit pe cruce i a înviat din

ff mori, pre Hristos, Dumnezeul
fc* nostru, s mântuiasc sufle-

tele noastre.

m

m

Cântarea a 4-a, Irmos

:

La dumnezeeasea streajâ-,

at a înviat Hristos! zis-a
îngerul mironosielor femei

;

nu plângei; ci mergând spu-

jjjj

nei apostolilor: Bucurati-v

!

1

Astzi este mântuirea lumii;
tirania vrjmaului a pierit

cu moartea.

Bucuria cea pentru închina-
rea crucii Tale, cea purt-
toare de viea, astzi întâm-
pinându-o Hristoase, întâmpi-
nare facem prea sfintelor Tale
patimi, pe care le-aî suferit

pentru mântuirea lumii, Mân-
tuitorule, ca un puternic a
toate.

Astzi se face bucurie în
cer i pre pmânt, c se arat
lumii semnul lui Hristos, în-
treit fericita cruce; c aceasta
ptiindu-se înainte, izvorte
celor ce se închin ei dar
pururea curgtor,

Ce-i vom aduce îe, Hris-
toase? C ne-ai dat cinstita
cruce s ne închinm eî, pre
care s'a vrsat sângele Tu
cel prea sfânt i s’a intuit
trupul Tu cu piroane; pre
care acum $rutântiu-o îi mul-
umim.

Slav, a Treime!.

Laud trei ipostasuri ale unei
Dumnezeiri, ale firii adic ce-
lei singure prin sine fr des-
prire; mrturisind pre Tatl
fr început, pre Fiul i pre
Duhul sfânt, o Domnie pe un
scaun, o împrie întocmai,
o Stpânie venic.
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P
te?

51 acum, a Nsctoarei,

Numai tu, curat, te-ai ar-
M A I ^ ^

g t£*t între femei odor prea mî-
minat, lucru înfricoat; e tu

H ai înoit firea, nscând fr sa-
te* mant, rmâind iari Fecioar

ca i mai 'nainte; c Cei ce s’a

ÎS nscut din tine este Dumne-
zeu adevrat,

te?

Jf Catavasie,
^

JH
„Pre cruce vzându-Te pre

te? «Tine, puternice, lumintorul

H „cel mare de cutremur cuprin-

jg
»zându-se, i-a strâns i i-a

u „ascuns razele i toat zidirea

jjj|
„a ludat, cu fric, îndelung

te? „rbdarea Ta; c s’a umplut
„pmântul de lauda Ta“.

te?

te? Cântarea & a-a, Irmos:
gft mânecam, eu mânecare adflncl..

J^srit-aî din mormânt lu-
L

v
mii, lumina cea neapus,

te
strlucind nestriccîune i mîc-

jJ
orând, Doamne, mâhnirea cea

îl de moarte dîn marginile lumii,

Jjj
ca un îndurat.

g S ne apropiem curii cu
postul, cu cldur s srutm

S lemnul cel preasfânt cu laude;
n? pe carele Hristos rstignîn-

H du-se, a mântuit lumea ca un
^ milostiv.
H?

| Dnuesc cu veselie astzi

%
cetele îngerilor, pentru închi-

$ narea crucii Taie; cci cu dânsa
ai sfrâmat taberile dracilor,

m
**

Hristoase, mântuînd neamul m
omenesc. g*

Alt rai s’a cunoscut, Bise-
jjjj

rica, ca i cel mai din ’nainte, Ut
având lemn purttor de vieat, ££
crucea Ta, Doamne, din care U
prin atingere luam nemurire,

Slava, a Trei mei, Mt

Trei împreun fr de în- s#
ceput slvesc, pre un Dum- jS
nezeu întru o fiin; pre Tatl, **

pre Fiul i pre Duhul, o lu-
min întreit strlucitoare, o jgîmprie întocmai stpâni- s*
toare, în unime neamestecat. M

$1 acum, a Nsctoarei.

Nscut-ai dupre legea firii,

dar mai presus de lege; c
numai naterea ta a fost fr »*
de smân. Felul naterii tale
este înfricoat i gândindu-se «*
ceea ce eti cu totul fr pri- »*
han. S

Catavasie. 5
Mânecând, Te ludm pre

«Tine, Mântuitorule îndurate, S5
„aflând pace prin crucea Ta,
„prin care ai înoit neamul gf
„omenesc, ducându-nepre noi
„la lumin neînserat".

Cutarea a 6 a. Irmos

;

pogor! Ui-Te-ai ! eole do desubt...

S frâmând moartea, Hris- S
toase, ai înviat ca un îm- gf

prat, chemându-ne pre noi s?
Wt



*3

346 *>§ DUMINICA gflw

** djn cmrile iadului, spre de-
ii

ftarea împriei cerurilor,
în pmântul nemuririi.

Buciirându-ne întru cântri
îl dumnezeeti, s strigm lui

H Dumnezeu credincioii, sru-
tând crucea Domnului; c iz-

î| vorte izvor de sfinenie tu-

P turor celor din lume.

Jjj
8e plinete glasul scriitoru-

H Iu! de cântri: C iat ne in-

ii cliinm aternutului preacura-
i telor Tale picioare, atotputer-

H ni ce, cinstitei cruci, lemnului
m celui prea dorii

H Lemnul pre carele l-a vzut
II

bgat în pâinea Ta proorocul
cel plângtor, adic crucea Ta

H îndurate srutându-o, ludm
M legturile Tale, îngroparea,

sulia i piroanele*
Kg

Sfânta cruce, pe care ai

*» primit, Hristoase, s o pori
Sjj

pe umere i s Te înali pe

g dânsa i cu trupul s Te ras-

ol tîgnetî, srutându-o, lum pu-

g tere asupra nevzuilor vrj-
nc mai,
d

Slav, ii Treime).

^ U ni trie în trei fee o laud
ts i Treimei întru o fiin m

închin; unui Dumnezeu, unime

g întreit, unei lumini întreit

5 strlucitoare, Tatlui si Fiului
i Sfântului Duh.

acum. a Nsctoarei
M

Minune mai mare decât toa-
te minunile întru tine s’a ar- *2
tat, ceea ce eti mi eluea ne- Sf
întinat. C ai nscut pre M
Mielul, cel ce a ters pcatul
lumii. Fe carele roag-L cu gj
deadinsuf, pentru cei ce

J

laud pre tine*

Calavasîe. g

w-

n

«

te

a#

m
Chipul dumnezeetei cruci, ||
lona mai Cine l-a însemnat g

1
?

în pântecele chitului, cu pal- iî
mele întinse, i a ieit din
fiar, mântuindu se cu pute-
„rea Ta Cuvântule*. §|

CONDAC SUf

glasnî a) 7-Iaa

Nu mai pzete înc sabia §5
cea de vpaie ua Edemului*C m
într'însa a venit prea slvit le- H
gatur, lemnul crucii; acul mor- ggu i biruina iadului s

J

a gonit;c de fa ai sttut Mântuito- Sg
rul meu, strigând celor din iad : **
Intrai iari în rai*

icos

' rei cruci a înfipt Pilaf în M
Golgota: dou tâlharilor î una H
dttorului de viea. Pe care, ^
vzându-o iadul, a zis celor ||
de jos: Oî Slugile mele i pu-
teri le mele, cine este cef ce a
înfipt piron în inima mea? Cu
suli de lemn m’a împuns
fr de veste i m rup. La
cele din luntru ale mele mhS vv,v “*** iuuiui u ait UlClC IJIlid. ?v*T
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doare, pântecele meu se chi-

nuete, simirile-mi turbur
duhul i m silesc a lepda
din mine pre Adam i pre cei

din Adam, cari îmi sunt dai
prin lemn; c Semnul pre ei

iari îi duce în rai.

SINAXAR
LA DUMINECA A TREIA A

POSTULUI MARE

Smaxanil din Minei, apoi acesta.

In aceeai zi, în Dumineca a treia a postului
mare, praznuim închinarea cinstitei i de

via fctoarei cruci.

STIHURI

Tot pmântul s se’nchinc crucii Cele sfinte,

Prin care“a cunoscut a i sa’nehina, Cuvinte 1

B
entrue în timpul postului celui de pa-
truzeci de zile ne rstignim î noi oare-
cum, mori fiind fa de patimi, eu sim-

urile adormite i potolite, di 13 pricina am-
rciunii postului, ni so pune înainte cinstita
i dc via fctoare cruce ca s ne îmbr-
bteze, s ne sprijine, s ne aduc aminte
de patima Domnului nostru liane Hristos i
sa ne mângâie. Dac J 'uuinezeu a fost rstig-
nit pentru noi, oare nu trebue ca i noi s
lucrm mai nmjt pentru el ? Nevoinele noas-
tre ui se uureaz când ni se aduce aminte
i de ndejdea slavei ce nl s*a dat prin cruce.
Cci dup cutn Mântuitorul nostru tircându-se
pe cruce, a fost slvit prin felul necinstit
prin care s’au purtat oamenii cu el i prin
amrciunile ec i-au pricinuit tot aatr bues face u i noi ca s fîoi slvii împreun,
cu el, eu toate c indurm cu greu nevoia-
ii Ie postului.

Se mai explic prznuirea de azi i in alt
chip, Dup cum cei oare cltoresc pe o cale
aspr i lung, sdrobîi de oboseal, dac
întâlnesc pe cale uu copac umbros, se odih-
nesc puin, asezându-se sub el, i oarecum
întinerii termin i restul drumului, tot aa
î acum în timpul postului, a fost sdit de
sîlutii Prini la mijlocul acestei ci obosi-
toare crucea cea aductoare de via, spre
a ue o dibui, a ne rsufla i a no face pe noi
cei ostenii sprinteni i uori pentru restul
ostenelii.

Sau alt explicaie. Dup cum la venirea
unul împrat sânt purtate înainte steagurile

lui i sceptrul, iar în urm vîue i el, plin de ve- |>3
solie i do bucurie pentru biruina avut, iar «2
Împreun cu el se bucur i supuii, tot aa «2
i Domnul nostru Iisus Hristos, vrând s arate §2
biruina asupra morii i c are s vin cu 52
slav In ziua învierii, a trimis înainte sceptrul

Iui, semnul lui cel împrtesc, crucea cea

bucurie, ne d foarte mare uurare t ne
de via fctoare, care ne umple de mult 311
Tt cinu ni jjk rm du fAOntfl mnna «PTirorO oî ti^i «

“

mpregtete s fim gata s-l primim pe Irop-
rat sî s scoatem strigte de bucurie intru 33
întâmpinarea Biruitorului. 33
A fost aezat sfânta cruce în sptmâna

dela mijloc a postului celui de patruzeci de 32
zile pe ntrii urmtoarea pricin : Sfântul post 33
dc patruzeci dc zile se aseamn cu izvorul mCel din Mera, din pricina asprim'!, amrciu-
ti ii i lipsei de trai bun ce ne face postul. 32
Dup cum damnezeeseul Moisi, când a biigat 32
lemnul în mijlocul izvorului, l-a îndulcit, tot £2
aa i Dumnezeu, care ne trece prin Marea 33
Roie cea spiritual i ne scoate dela nev- «2
zutul Faraon, prin lemnul cel de viat fâc- §2
tor al cinstitei sî de viaii fctoarei cruci, s*
îndulcete amrciunea postului celui de pa- gH
truzeci de zile i ne mângâie pe noi cari

trim ca în pustie pân ce ne va duce, prin
învierea Iui, ta Ierusalimul cel spiritual-

Sau alt explicaie. Deoarece crucea se
numete f este pomul vieii, iar acel pom a
fosf sdit în mijlocul raiului, în Edem, în chip

potrivit i dumnezeetii Prini l-au sedit pe
arfesta în mijlocul postului celui de patru-

zeci de zile ca s no aminteasc î de^ lco- fi*?

mia Iui Adam, dar în acelai timp s ne arate,

prin pomul acesta i înlturarea osândei iui.

Iu adevr dac mâncm din el nu mai murim,
ci trim.

Prin puterea crucii, HristoaFe Dumnezeule,
pSzete-ne de i?pîtpJe celui viclean, ÎDvred-

nicete-ne s no închinm duronezeetilor taie

patimî i învierii celei purttoare de viat, 03
ducând la capt cu uurin calea acestui

post de patruzeci do zile i ne miluete pe 52
noi ca un singur bun i de oameni iubitor. 52
Amin, 0^

Cântarea a 7-a, Irmos

:

Cela ce ai izbvit pre tineri din cuptor... g2

I nviat-ai din mormânt a treia £4

zi, Doamne, ca cel ce M
doarme, ucigând pre portarii

||
iadului cu dumnezeeasca pu- H
tere sî ai sculat pre strmoii
cei de demult, Dumnezeul p- £4

rmilor, Cel ce însui eti bine- p
cuvântat i prea slvit* g#

£4

m
£4
£4
£4
£4

£4

£4
£4
£4
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Dnuind cu aluta de cân-

tari, s ne bucurm astzi po-

poare întru închinarea crucii,

slvind pre Hristos, Cei ce s*a

rstignit pre dânsa, pre Dum-
nezeul prinilor, Cel singur
binecuvântat i prea slvit

Cela ce ai artat organul
morii vistierie de viea, pe
care lumea o srut, adic
crucea Ta, împrate al tutu-

ror; sfinete pre cei ce se

închin ei, Dumnezeul prin-
ilor, Cela ce însui eti bine-

cuvântat î prea slvit

Cela ce însui eti milostiv

i îndurat, lîsuse, lumineaz,
sfinete pre cei ce se închin
cu credin crucii Tale i dum-
nezeetilor patimi

;
Dumnezeul

prinilor, Cel ce însui eti
binecuvântat i prea slvit

SlavS, a Treimei,

Laud unimea, Dumnezeirea
cea în trei ipostasuri; c lu-

min este Tatl, lumin Fiul,

lumin Duhul, rmâind lumin
nedesprit dupre unimea cea

fireasc î cu trei raze ale fee-
lor strlucind.

l acum, a Nâsc&toarei.

Tu eti propoveduirea cea
cu multe numiri a tuturor
proorocilor; cu a Iui Dum-
nezeu, nastrap de aur, p-
mânt sfânt te-ai artat, Fe-

m — M
cioar dumnezeeasc mireas,
nscând cu trup pre lisus ||
Hristos, Dumnezeul prini- g
lor, cel prea slvit m

7. mCata'vasie,

Cela ce ai mântuit pre tineri p
„din vpaie, ai venit pre p-
„mârd luând trup i pe cruce p
„pironindu-Te, mântuire ne-ai

„druit nou, Hristoase, Cel ^
„singur binecuvântat, Dumne- m
„zeul prinilor î prea slvit“

Cântarea a S-a, Irmos:

A ceast numit i sfânt zi...

lentru ce inei acum

mm
mm
ii

mi-

resme In mâini i pre
cine cutai? Cel ce s

J

a artat
acum femeilor îa mormânt, a H
strigat : S'a sculat Hristos, p
Dumnezeul nostru, ridicând

firea noastr cea omeneasc p
din temniele iadului. H
B ucur-te, lemn de trei ori g#

fericit i dumnezeesc, cruce,
jjj

lumina celor din întunerec, p
care ari mai înainte cu str-
lucirea ta razele învierii lui p
Hristos, în lumea cea cu patru H
pri; învrednicete pre toi p
credincioii s ajung Patîle. M
Intru aceast zi miros mi-

resmele dumnezeescultti vas
de mir, lemnul cel cu mireasm
de viea, crucea lui Hristos.

S mirosim mirosul cei de 8$
Dumnezeu insuflat, închinân- ||
du-ne ei cu credin în veci.
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Vino Elisee proorocule,
spune de fa ce lemn a fost

acela pe care l-ai bgat în

ap? Crucea lui Hristos, prin

care ne-am tras din adâncul

stricciunii, închinându-ne ei

cu credin în veci.

Mai ’nainte închipuind Iacov

de demult crucea Ta, s
? a închi-

nat vârfului dumnezeesculuî

toiag al lui losif, cunoscându-o

mai ’nainte a fi aceasta scep-

trul cel înfricoat al împ-
riei Tale, Hristoase; creia

acum ne închinm cu credin-

în veci.

Binsouv&ot&m pre Tatl..,

O fiin în trei fee slvesc,

fr amestecare, câte trele o-

sebite dupre ipostasuri; ca

dupre chipul firii nu despart

pre Tatl i pre Fiul i pre

Duhul
;
ca un Dumnezeu este

preste toate în veci.

i âcum, a N&a cât oarei,

Tu una dumnezeeasc mi-

reas, Mrie, te-ai artat între

maici Fecioar, nscând fr
brbat pre Mântuitorul Hristos

i pzind pecetea curiei^pre
tine te fericim credincioii în

veci.

Catavasie. &

S l&ttdm bine s cuvântm...

sjî In groapa leilor aruncat fiind

îi „oarecând marele între proo-
Aii?

_ _ „ _ , , „ . l j A.I j ... VJL V BL ;n i. r r. t . v ^

*¥>

u

„roci Danii!, mâinile, închipui m
„ crucii întinzându-i, nevt-
„mat s’a pzit de mâncarea
„acelora; binecuvântând pre g#
„Hristos în veci“.

Cântarea S-a. Irmos :

L urninea z&-te, iumiDeazâ-te,..

I
n mormânt Te-ai pogorît,

dâtâtoruîe de viea, Dum-
nezeule, i ai sfrâmat toate

lucuetorile i zvoarele i pre

mori i-ai înviat, cari strigau:

Slav învierii Tale, Hristoase

Mântuitorule, Atotputernice.

Mormântul Tu, Hristoase,

mi-a izvorit viea ;
c viind

Tu de fa cel ce ii vieaa,

ai strigat celor ce locuiau în

mormânturl: Cei din legturi

deslegai-v, c eu am venit

în lume* rscumprare.

Sa salte cu laude toate lem-

nele pdurii, vzând lemnul

crucii, cel de un nume cu dân-

sei e, srutându-se astzi
;
pre

carele Hristos i-aînlat capul,

precum profeete dumne-
zeescul David.

Eu, cel ce am murit prin

pom, te-am aflat pre tine pom
de viea, purttoare de Hri-

stos, crucea mea, pzitoarea
mea cea nebiruit, puterea cea

tare asupra dracilor; ie m
închin astzi strigând : Sfine-

ste-m cu mrirea ta.
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V eselete-te, bucur-te Bi-
serica lui Dumnezeu, înehmân-
du-te astzi de trei ori ferici-

tului lemn al prea sfintei cruci
a îuî Hrîstos, creia slujesc ce-
tele îngereti, i cu fric îi stau
înainte.

Slav, q Trelmei.

î nchinu-nia îe, Dumnezeire
sfânt, Treime dupre fee, li-

nimei dupre fire, Tatlui i Fiu-
lui i Duhului Sfânt, unei St-
pânii i unei împrii, care
stpânete toate.

i acum, a Nsctoarei,

T u eti Fecioar muntele
cel mare, întru carele s’a s-
lluit Hrîstos, precum strig
dumnezeescul David : prin care
noi ne-am înlat de pe pmânt
la cer, fcându-rie fii prin
Duhul, întru tot fericit.

Catavaste. g
O

, Maic Fecioar i ade-
vrat Nsctoare de Dumne-
zeu, ceea ce ai nscut fr
!,smân pre Hrîstos, Dum-
nezeul nostru, Cel ce s'a

,malat cu trupul pe cruce,
,toi credincioii îl slvim i

mrim acum dupre vred-
nicie*.

Luminâuda învierii; Slav, a crucii.

Podobia:

C u ucenicii sâ ne suira

V zând astzi pus înainte

sa

cinstit crucea Iui Hrîstos, s
ne închinm ei i s ne vese-
lim cu credin, cu dragoste
srutându-o; i rugând pre
Domnul, Cel ce s’a rstignit
pre^ dânsa de bun voie, s
ne învredniceasc pre noi pre
toi ane închina cinstitei cruci

i a ajunge învierea fr o-
sândire.

l acum, a Nsctoarei.

L emnului, pe carele i-a în-

tins prea curatele palme Fiul

tu, Preacurat, rstignindu-se
pentru noi, acum cu credin
neînchinm;drueie-ne nou
pace, ca s ajungem i la prea
cinstitele patimi cele *de mân-
tuirea lumii i s ne închinm
zilei Patilor celei luminoase
i lumii de bucurie, celei nu-
mite Doamn i purttoare de
lumin.

LA LAUDE
Punem Stîhirî 8. cântând : 4 Stihfri ale învierii,

din Oetoiii, i 4 podubii, din Triod. repeind
pe cea dintâi; glasul al 4-lea.

Fodobla:

C a pre un viteaz între mucenici

C u glasuri s strigm i cu
cântris slvim cinstita cruce,
srutându-o i ctre dânsa s
strigm: Prea cinstit cruce,
sfinete sufletele i trupurile
noastre, cu puterea ta, i ne
pzete nernii de toat v-
tmarea protivnicîlor, pre cei

ce ne închinm ie cu bun
credin.

%%% ffg ffsHl
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m A propiai-v de scoatei ape

H neîmpuinate, care se toarn
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M înaintea voastr, prin darul

H crucii. Iat c vedem pus

U|
înainte lemnul cel sfânt, izvorul

H darurilor cel adpat cu sân-

ii gele i cu apa Stpânului tu-

Wk turor, Cel ce s’a înlat pre

H dânsa de bun voie i a înlat

H pre oameni.

stih : i nlai pre Domnul Dumnezeul nostru

JH| i v închinai la aternutul picioarelor lui,

#3 c sfânt este,

jjg
1 ntrirea Bisericii, puterea

fjj împrailor, lauda monahilor
^ i mântuirea tu eti preacin-

stit cruce. Pentru aceasta în-

^
chînându-ne ie, ne luminam
astzi inimile î sufletele cu

H dumnezeescul dar, al Celui ce

H s’a pironit pre tine i a sur-

ii pat puterea vicleanului i bîe-

H sternul l-a pierdut

ti Stih ; I ar Dumnezeul, împratul nostru, mai
: J _ i j. J - _ _ fXyiii'f miÂntiiî n/t fii wlllAmil

nn

*8

m

’nainte de veac a fcut mântuire in mijlocul

pmântului.

Repet Stihiru cea dintâi.

Apoi zicem Stihul:

S coal-Te Doamne Dumnezeul meu, lual-se
mâna Ta, nu uita pre sracii Ti,

pân în sfârit.

I cântm Stih ira zilei.

Glasul al 8-lea, singur glasul,

D omnuî tuturor ne-a învat
cu pild, ca s ne ferim de
gândul cel mre al fariseilor

celor prea ri i tuturor Ie-a
f f j W A 4 X _ _

pild î asemnare, s’a mico-
rat pre sine pân la cruce i
la moarte. Deci, mulmindu-i
cu vameul, s zicem: Dum-
nezeule, Cela ce ai ptimit
pentru noi i fr patim ai

rmas, izbvete-ne pre noi

de patimi i mântuete sufle-

tele noastre.

Slav, tot aceasta.

i ucum :

iea binecuvântat eti...

DO GSOLOGl A CE A MARE
Iar când încep cântreii s cânte

:

S itiv întru cei de sus lui Dumnezeu.,.

Preotul se imhiac in- toate ve eimir te Io cele

preoeti (sau unde va fi mai mare, este dator

cel mai mare s o fac] i luând cdelnia,
cdete sfânta mas l cinstita cruce , apoi

luându-0 pe disc, iese pe partea stâng, pe
ua dinspre miaznoapte, mergând înuiniea

Ini cu dou sfenice i cu cdelnia i merge
drept pre uile împrteti; i sfârindu-se

Docsologia i Aghiosul, zice Preotul

:

C u Înelepciune drepi.,.

i cântm Troparul

:

il ântuete Doamne poporul Tu...

(de trei tui)

i vine Preotul, purtând cinstita cruce, înain-

tea sf in Celor ui i fiind acolo gtit analog,

pune deasupra Iul cinstita cruce, apoi Juân-

du-i acoperemântui, cdete în chipul crucii,

la patru pri.

i îndat, cânt Troparul, glasul ai 6Tea. .

C racii Tale ne închinm, Stpâne, l sfânt
învierea Ta slvim.

(de trei ori)

Apoi 11 cânt l stranele, cu glas mare, v

tot de trei ori.

De va fi îri mnstire. Egumenul sau lociito-

rul su trece iuira" preoii slujitori i fac Im J
i

preuna dou metanii înaintea sfintei cruci de.

pe analog. Apoi srut sfânta cruce, întâi ceh-

ul ai mare i pe urm ceilali. Încheind cu a,

treia metanie. Asemenea fac ceilali preoi

!
din strana dreapt i stâng, ca i fraii, ln-i

m artat s nu gândeasc trufa,

H mai muît de cât se cade a
gândi. C însui feându-se
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chiDându-ee fte doi, dup râu duca l. In
timpul cât $0 îoc;iiiQâ frsii. cântreii cânt

aceste Stîhiri, pe glasul al 2-lea :

Venii credincioii s ne în-

chinrii lemnului celui de viea-

fctor, pre carele Hristos,

împratul slavei, de bun voie

mâinile tînzându-i, ne-a în-

nlat la fericirea cea dintâi,

pre cari mai înainte vrjmaul,
prin dulcea amgindu-ne, a

fcut s fim gonii de la Dum-
nezeu * Venii credincioilor,

lemnului s ne închinm, prin

carele ne-am învrednicit a
sfrâma capetele nevzuilor
vrjmai. Venii toate ni ote-

nirile neamurilor, crucea Dom-
nului cu cântri s o cinstim.

Bucur-te cruce, scparea cea
desvârit a luî Adam celui

czut; întru tine prea credin-

cioii Împraii notri se laud,
cci cu puterea ta pre popoa-
rele pgâne tare le supun.
Pre tine acum cu fric cre-
tinii srutându-te, i pre Dum-
nezeu Cel ce s'a pironit pre
tine, îl slvim grind : Doamne,
cel ceTe-at rstignit pre dânsa,
miluete-ne pre noi, ca un bun
si de oameni iubitor.

Alt Silhir, glasul al 6-lea

:

Astzi Stpânul fpturii i
Domnul slavei pe cruce s'a

pironit i în coast s'a împuns,
fiere i oet a gustat, dulceaa
Bisericii fCu cunun de spini

s'a încununat, cel ce acopere
cerul cu nori. Cu hain de
ocar s’a îmbrcat i preste

obraz s'a btut cu mâna de
rân, cel ce a zidit pre om
cu mâna. Pre spate s'a btut,
cel ce îmbrac cerul cu nori.

Scuipri i rane a luat i ocri
i pumni i toate le-a rbdat
pentru mine cel osândit, Mân-
tuitorul meu i Dumnezeu, ca
s mântueasc lumea de în-

elciune, ca un milostiv.

Slav, glasul acelai.

Astzi, cel neapropiat dupre
fiin, mie apropiat s'a fcut
i a’pimit patimi, Cel ce m'a
slobozit pre mine din patimi.

Cel ce d lumin orbilor, de
buzele celor fr de lege a
fost scuipat i i-a dat spatele

spre rni, pentru cei robii.

Pre carele Curata si Maica Iui
j-

pre cruce vzându-L, cu du-
rere a zis: Vai mie, Fiul meu!
De ce ai fcut aceasta? Cel

împodobit cu frumuseea mai
mult decât toi oamenii, fr
suflare i fr podoab Te
ari, neavând chip, nici fru-

musee. Vai mie, lumina mea!
Nu pot s Te vd adormit; la

cele din luntru m rnesc i
cumplit sabie prin inima mea
trece. Laud patimile Tale, în-

chinu-m milostivirii Tale, în-

delung rbdtorule, Doamne,
slav Tie.

M
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L ram, auglai glas,

5| Astzi s'a
. plinit cuvântul

U proorocesc; c iat ne închi-

î| ntn la locul unde au sttut

H picioarele Tale, Doamne. i
dîn lemnul mântuirii gustând,

î| slobozire din patimile pcatu-

H lui am dobândit Pentru ru-

îl gciunîle Nsctoarei de Dum-
||

nezeu, unule iubîtorule de
îl oameni.

Apoi, Ecteuiile i OlpuBtul.

•>£ Stihiia Evangheliei m pridvor, i Ceasul întâi,

frg
Ifi carele se citete in vfi ltura lui Teodor

Studitul l

Î|
OLpustoJ deplin.

©©©©©©©©©©©
îl LA LITURGHIE

Eerieirlle glasului pe 6 i din C’auonul cruciiH ^'area a 3-a, pe 4. Tu Joc de Sfinte Dum*
neaeuie.,, <;âatm :

aJ* C meii Talc ne închinam, Stpâne, t sfânt
învierea Ta slvim,

H Prochimenul Apostolului, glasul al 6-lea.

M âotuete. Doamne, poporul Tu i hioecu
vînteaaâ motenirea Ta,.,

î? Stih. : C tre Tine, Doamne, voiu striga, Dunr-
neseul meu s nu taci de ctre mine.

Apostolul ; din Epistola ctre Evrei.

îg Aliluia, glasul al 4-Jea

îj» A dui aminte de adunarea Ta, pe care o ai

H câtigat din început,

M âtfî> * ar Dumnezeu, Io praful nostru, a [â-

cut mântuire iu mijlocul pmântului,

î|
Evanghelia: de la Marcu.

CmNONlCUC

tg însemnatu-fl'a preste noi lumina feei Tale,

gg Doamne.

Î|
Aliluiti.

* tertsj*

DUMINICA SEARA
La Doamne strfgat am... punem 10 Stlhini
cântând 4 stihîrf de umilina, din 0.jto,h, i

podobnice din Tnod; ale lui [osii.

Glasul al 8-lea.

Podobia: Doamne, dc ai i sttut...

Cela ce

M
mM

p
MM
mM
fc*P
fiioamne, ceia ce i-ai în-

tins mâinile pre cruce de 15
bun voie, învrednîcete-ne |J
pre noi s ne închinm ei, P
întru umilina inimii, luminau-
du-ne bine cu postirile, cu rtt-

gciunile i cu înfrânarea i §2
cu facerea de bine, ca un bun

||i de oameni iubitor. §5m
Doamne, curete muli-

mea pcatelor mele, dupre H
mulimea milei Tale, prea In- M
durate, i m învrednicete a |$
vedea cu suflet curat crucea
Ta i a o sruta întru aceast H
sptmân a postului, ca un
iubitor de oameni.

Alt Stihir podobnic a lui Teodor, Glasul
al S-lea.

m
mMMm

Podoblo : ii are minune.,.

101
iVi are minune! Se vede lem- m

nul pre carele s’a rstignit ||
Hristos cu trupul. Lumea se m
închin lui i luminându-se ||
strig: O, putere a crucii ! C

g|
numai vzându-se, arde pe
draci

!
i închîpuindu-se se ^

arat arzându-i; fericescu-te %%

pre tine, lemnule preacurate; H
cinstescu-te i m închin ie,

gj

20
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*3
*3
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LUNI §9*

*£ cu fric, i slvesc pre Dum-

|| nezeu, carele prin tine mi-a
4*3 druit viea fr de sfârit.
33m
*3m
33mm

i din Mlneiu trei.

Slav, i Eteum
;
a NsoLoai.eL

Ieire

:

Lumina lina...

Prochimen, glasul al leu.

*3
9*3

9*3

Dat-ui motenire celor ce se tem de
iiu mele Tau, Doamne.

S Li li 1 :

strigat.

Stih 2

:

s coperi-m-voiu întru 'acopermântul
aripilor Tale-

*3 ,cla marginile pmântului, ctre Tine amm m i

*3
33
933

*3

9*3

9*3

^ pat ai motenire celor ce se tem.

Stih i:

Aa voiu cânta numele Tu în veci.

i iari

:

*3
9*3
9*3

LA STIHOAVN

Lihira silei, glasul al 8-lea, sil gur glasul

9*3
9*3

H privesc cu ochit la cer, pentru

f*3 faptele mele cele viclene. Ci

H ca vameul suspinând, strig

H ie : Dumnezeule, milostive-

H te-Te spre mine pctosul, i

jj
de frnicia cea fariseîasc

p m scap, ca un milostiv.

*3
9*3

9*3

(de dou orî)

Martirica.

*3 Mucenicii Domnului, tot lo-

H cui sfinii i toat boala t-

H mduii; i acum rugai-v,
m s se mântueasc din cursele

H vrjmaului sufletele noastre,

9*3 rugam u-v.

Slavii, ii âeuro
;
a Nsctoarei

Cele cereti te laud pre

tine, ceea ce* eti plin de dar,

Maic, care nu tii de mire,

i noi prea mrim naterea
ta cea neurmat. Nsctoare
de Dumnezeu, roag-te s se

mântueasc sufletele noastre.

De se" va intâmpla fîuna-Vostire in Lunea

a 4-a sau a 5-a sau a 6-a, s se caute Tipicul

dela sfâritul crii, 1» litera ;

Luni a patra sptmân

LA UTRENIE
Trelmicile glasului. Dup Întâia tihologie,

zicem Sudalngle. cele .de umilin din Ociolh,

itte glasului cc e va întâmpla.

Dup a doua Stikologi.e, zicem, aceasta- Ser:
1

dealn a lui Iosif, glasul al S-lea.

Podubia: \ nviat-ai din mori...

Nu cutez, eu ticlosul, s ne închinm credincioii

prea cinstitului lemn, pe

carele s’a înlat fctorul
tuturor; c st înainte sfinind

pre cei ce se apropie de dân-

sul cu sufletul i cu trupul,

curâind spurcciunea pcatu-

lui celor ce postesc cu credin
i laud pururea pre Hristos,

pre Unul fctorul de bine, g

i Slava, tot aceasta.

l ao’iia. a Nsctoarei,

Cuvântul Tatlui pre pmânt
gj|

s*a pogorît i îngerul luminii |?
a strigat ctre Nsctoarea de gf
Dumnezeu: Bucur-te, bine- &|
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cuvântat, ceea ce ai pzit
tu singur cmara, zmislind
întru tine pre Dumnezeu i
Domnul cel mai înainte de
veci, ca s inântueasc din
rtcire neamul omenesc ca
Dumnezeu.

Dup a treia Stlhoîogie, Sedeslna lui Teodor,
gJasul al 3- ie a.

Podobia: De frumuseea fecioriei...

înjumtind acum postul i
ajungând, Hristoase al meu, la

închinarea purttoarei de viea-
crucii Tale, czând înaintea

Ta, strigm ctre Tine: Mare
eti iubîtorule de oameni i
mari sunt lucrurile Tale; c
ai artat cinstit crucea Ta,
creia cu fric închinându-ne
strigm: Slav marei milosti-

virii Tale.

Slav, toi aceasta,

i acum, a Nsctoarei.

Ca o vi nelucrat ai o-
drslit Fecioar strugurul cel

prea frumos, carele izvorte
nou vinul cel de mântuire,
veselind sufletele i trupurile
tuturor. Pentru aceasta, ca pre
o pricin a buntilor, ferî-

cindu-te pre tine, pururea cu
îngerul strigm ie: Bucura-
te, cea plin de dar.

Psalmul 50-

CANOANELE

i cutm Canonul Mine iul ui i aceasta Tri-
cânt&re. i se citete Cântarea L-a

din Psaltire.

Cântarea l-a, glasul al S-lea, Irmos:

Pre gonaci ul Faraon...

Î
nchinarea cea delumin pur-
ttoare a crucii s’a artat tu-

turor, împrtiind ca un soare
raze de mântuire si luminând

*

pre toi ceî cuprini de întu-

necarea patimilor, beci, s a-

lergm împreun, s o sru-
tm pre dânsa cu curie.

Curindu-ne cu darul pos-
tului, venii cu gând preacu-
rat s strigm glas de mul-
mit celui singur curat: Tu,
Cuvinte, i-ai dat sângele pen-
tru noi toi, Tu i cu crucea
ne sfinete.

Impiedicându-m de nv-
lirile arpelui, zac pururea în

cdere necuvioas, Mântuito-
rule, Cela ce ai îndreptat c-
derea celor întâi zidii, prin

patim i prin cruce, îndrep-
teaz-m im povuete spre
plinirea voilor Tale.

A Nsctoarei.

Stând lâng crucea Ta,
Doamne, ceea ce nu tie de
nunt, i vzând ranele Tale,
Stpâne, rnindu-se a zis : Vai
mie, Fiule! ceea ce am scpat
întru naterea Ta, de durere,
acum cu dureri m chinuesc.

Alt tricânlare a fui Toodor. Glasul al

3-lea, Irmos:

S cântm Domnului,.,

Aceast sfânt i luminat

a*m
m
?T*r

a*mm
mm
a*

M
mm
s*
8*m
m
Mm
m

m
mm
m
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uitm cu fric i cu dragoste,

luminridu-ne sufletele i sl-

vind cu cântri pre Hristos,

Cel ce s’a pironit pre dânsa*

Crucii Tale, Hristoase, toi

ne închinm, fcând întâmpi-

nare mai ’naînte învierii Ta-

ie, Ludm piroanele Tale,

cinstim i sulia Ta, curîn-
du-ne cu acestea buzele i
ochii sufletului i aî trupului.

Siavâ, a Treime

reime, ceea ce eti luda-
t întru o fiin|, Printe, Fi-

ule, împreun cu Duhul Sfânt,

Dumnezeire fr început, pu-

rurea vecuitoare, nezidit, iz-

vorule al luminii i viea, ie,
Ceea ce ai înfiinat toate, ne

închinm toi oamenii.

im, a Ndso&ioarei-

i Ludmu-te pre tine, Fe-

H cioar curat, Nsctoare^ de

îl Dumnezeu, ceea ce eti crn-

ii a de heruvimi, din care s*a

g nscut Dumnezeu; c numai
^ tu te-ai fcut izvor de ne-#3

stricciune, izvorând viea tu-
*3
%% tur or, din carele scoând, luam

tmduiri
*8

Dunme/etji neutru, slav ie.

împreun cu Hristos la dum-
nezeeasca patim. Ca împre-

un cu dânsul rstignindu-ne,

s ne facem prtai i învierii

lui.

Irmosul

:

S cântm Domnului Celui

„ce a fcut minuni înfricoate

„în Marea Roie. Cci cu

„marea a acoperit pre cei pro-

„tivnici i a mântuit pre IsraiK

„Aceluia Unuia s-l cântm,
„c S'a preaslvit".

Cântarea a (5- îi, irmos

njumtim! curgerea celor
|j

H patruzeci de zile ale postului,

M venii s mergem cu dragoste I

13 £W '&%:f

j e apte ori cuptorul . .

D oamne, miluete-m i Te
milostîvete spre mine, cel

ce mi-am rnit i sufletul î
mintea cu patimi veninate;î

cu crucea Ta, ca i cu o pla-

to m într’armez i cu pi-

cturile cele vrsate din coa-

sta Ta. Ca s cântm cu osâr-

die: Preoi bîne-L-cuvântai,

popoare prea înlai-L întru

toi vecii.

re tine, prea cinstit cruce,

te-a închipuit mai ’nainteMoisi

oarecând în munte, înlân-
du-i mâinile i biruind pre

Amalic. Creia închinându-ne

astzi, înfrângem taberile dra-

cilor cele streine, i cu cre-

din cântm: Preoi binecu-

vântai, popoare prea înla-
i-! întru toi vecii.

Pre mine, cel împilat de pa-
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timi i de vrjmai împiede-
cat i de obiceiul meu cel ru
tras, milostive, miluete-m i
cu crucea Ta m întriarmea-
z, ca s cânt cu inim în-

treag: Tineri binecuvântai,
preoi ludai, popoare prea
înlai-L întru toi vecii.

A Nsctoarei.

Cu durere suspinând, ca o
Maic tânguindu-te, i jalea

cea dela inim nerbdându-o,
îa cruce te-ai uitat, strigând
ctre Cel ce s’a nscut din
pântecele tu: Fiule! Ce ve-
dere este aceasta? Cum p-
timeti Ceia ce eti din fire

fr patim, vrând cu ade-
vrat s liberezi din stric-
ciune neamul omenesc?

Alt Irmos
-

-Pre Dumnezeu cel ce slvete...

Vzând crucea îui Hristos,
pus în biseric, s ne apro-
piem cu fric i cu credin
frailor i sa ne închinam ei,

strigând: tu ai înflorit viea
oamenilor, ceea ce eti pur-
ttoare de lumin.

Purttoare de biruin în
rzboae te-a artat pre tine

cerul, fctoare de vîea cru-
cea noastr, ceea ce eti arm
nebiruit a împrailor, sur-
pare vrjmailor, corn biseri-

cii i mântuire credincioilor.

Binecuvântm pre T . il..

f
' re Tatl cel sfânt slvesc,

pre Fiul cel sfânt cinstesc i
pre Duhul sfânt laud, pre Trei-
mea cea de o fiin i singur
prin sine; pre fiecare din a-

cestea Dumnezeu, lumin i
lumini, care ies ca dintriun
soare.

$i acum, a Nsctoarei,

Bucur-te, u neumblat;
bucur-te, rug nears

;
bucur-

te, nstrap de aur ; bucur-te,
munte netiat; bucur-te, Ns-
ctoare de Dumnezeu

;
n-

dejdea cea tare i zidul celor
ce nadjduesc spre tine.

ie.Slava ie, Dumnezeul nostru

njumtind postul, s lu-m îndrzneal prin Duhul, bi-

ne i brbtete cltorind
frailor cu Dumnezeu spre
cealalt vreme a lui; ca s
vedem cu bucurie i Pastile
Iui Hristos, Ceî ce a înviat

ITO-Irmosul: S Mudm, bine r-i c-;jv .

Pre Dumnezeu, Cel ce se
„slvete de îngeri neîncetat
„întru cei de sus, cerurile ce-
curilor, pmântul i munii,
„dealurile i adâncul i tot

„neamul omenesc, eu cântri,
„ca pre Fctorui i Mantuito-
„rul, bine-1- cuvântai i-1 prea
„înlai întru toi vecii

m

£*
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Cântarea a 9-a, irmos :

3 Qlricoâtu-s’a fot auzul...

H ti inecuvântând lacovdede-

||
LJ mult pre nepoi, artat a

IS închipuit mai înainte cinstit

II crucea Ta, prin care îndura-

se te binecuvinteaz-ne pre noi,

1^ druindu-ne darul cel dttor
gN de sfinenie, celor ce ne în-

H chinrn *

ei t pre Tine, Rs-

H cumprtorul tuturor, Te sl-
m vim.

Cu apa postului curindu-
H ne credincioilor sufletul i

H mintea, s srutm lemnul
se cei dttor de via i dum-

H nezeesc; c iat st de fa
înaintea tuturor, izvorând

H dumnezeeasc iertare i lu-

H min cereasc, viea i ade-

H vrat bucurie.

tiu c vrei s vii, Doam-

H ne,’ judector înfricoat, întru

slava Dumnezeini î vei s
H vdeti, atuncea, ascunsul tu-

li
turor. Pentru aceasta strigie,

n Bunule : Greit-am, iarta-m !

H S nu vdeti pcatele mele
cele multe i rele.

** A Nsctoarei.

Mielueaua vzând de de-

|| mult pre Mieluelul trgân-
*3 du-se la junghiere i lumina

soarelui Întunecându-se, plân-

||
gând a zis ; Soare al slavei,

® lîsuse, ai spus, murind
;
s

H rsar lumina învierii celor

le ce Te iubesc pre Tine.
**

rp* P^p- 1

AU Irmos

:

L a muntele Sanai. .

SB*

3*

3*
3#mS ne închinm toi astzi ^

îa locul unde a sttut picioa-

rele stpânului i Dumnezeu,
adic prea cinstitei cruci, pre- g#

cum strig David cel de Dutn-
gjj.

nezeu gritor; cci Cel ce Jîne m
toate în palm, s

?
a înlat p

pre dânsa.

Cei ce locuii pre pmânt
apropiai-v curai prin post Sg

i vzând astzi pus înainte H
prea cinstita cruce, închinai- |*

v cu fric i cu credin v
veselii iv bucurai împreu- ||
n, luând sfinire sufletelor, gj

In fiin," Uhime nedespr- H
it este Treimea, Dumnezei-

||
rea cea preste toate, care

unindu-se în fire, se împarte

dupre fee cu osebirile; c
||

nedesprîndu-se se desparte,

una fiind se întreiete
;
aceas- ||

ta este : Tatl, Fiul i Duhul
cel viu, care pzete toate.

m
Ei acum, a Nsctoarei-

3^
Cine a auzit, Fecioar s g#

fie Nsctoare de prunc i ||
Maic fr de brbat ? Mrie,

||
tu svâreti minunea aceasta. **

Dar spune-mi în ce chip? Nu
||

cerca adâncurile naterii Iui

Dumnezeu. Aceasta este foar-
||

te adevrat, dar înelegerea
||

ei este mai presus de mintea p
omeneasc,

||
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||
Slavi Tie ,

Dumnezeul nostru ,
Slav ie.

S aducem laud de mul-

gi
{urnit lui Dumnezeu tot po-

55 porul; c vzând acum prea

jg
sfânta cruce, o srutm. Deci,

îl cunoatei i v biruii de

II
dânsa dracilor

; neamurile cele

&£ pgâne, cunoatei i v pie-

li caî, c printr’însa cu noi este

H Dumnezeu.

|5
Irmosul :

jg
La muntele Sinaî, în rug

îf „Te-a vzut Moisî, pre tine,

H „care ai zmislit în pântece
„focul Dumnezeirii fr de ar-

B
„dere ; iar Danii 1 te-a vzut
„munte netiat, Isaia te-a nu-

li „mit toiag odrslit din rd-
„cina lui Davîd“,

*4?

, : LumiGtida glasului, (io trei d/rl.

LA STIHOAVN -

Stiliira zilei, de dou ori, glasul al 6-lea-

Calea prea bun a înlrii
ai artat, Hristoase, a fi sme-

$j renta; micorându-Te însui
pre Tine i chip de rob luând,
neprimind rugciunea fariseu-

Iuî cea mult falnic, iar sus-

H pinul cel umilit al vameului
îi prîmindu-1 ca o jertf fr
U prihan întru cele de sus.

jjj
Pentru aceasta î eu strig c-

P tre Tine : Miîostivete - Te,

|5
Dumnezeule, milostîvete-Te

K Mântuitorul meu i m mân-

ii tuete.

^ Martirica,

Doamne, Intru pomenirea

M
mucenicilor Ti toat lumea H
prznuete, cerurile se bucu-

||r cu îngerii i pmântul se

veselete cu oamenii; pentru
rugciunile lor miluete-ne Sj

pre noi. £3
m

Slav, i acum; a Nsctoarei,

Cuvântul Arhanghelului ai
8J

primit i scaun de heruvimi j
te-ai artat î în braele tale

||
ai purtat, Nsctoare de Bum- m
nezeu, pre ndejdea suflete- H

M
satM

M
mM

Mm
m mm mM m

La ceasul al saselea mm
Troparul Proorociei, glauî «J 7-lea.

D oamne, s nu mustri cu
||

mânia Ta pre poporul cel m
greit; nici cu iuimea Ta s H
ne ceri pre noi, cela ce eti

g|
bun

;
c pre Tine Te laud H

tot pmântul. î ne rugm,
||

mîîostivete-Te spre noi, Sfm~ %%

te.

lor noastre.

La ceseul întâi, îacom îuchfuncîimo cinstitei

cruci, ca i Duminic, dupft felul artat, i
în loc de :

-

Paii mei îndrepteuz-L,

Cutm :

C rucil l ate ue închinm. Stpâne.,,

j T atl nostru :

Coudacul crucii...

u va mai pzi arma cea do vpaio.

La fel Miercuri i Vineri, lutru ascete pntni
zile. Iar Vineri lum cinstita cruce, precum

acolo vom arta

Slav, i acum-; tot aceasta.

MM
m
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Prochimen, glasul ui 6-lea, Psalmul Bl:

; otru Dumnezeu este mântuirea i mrirea
mea.

SUS:
u nu lui Dumnezeu se va supune sufletul

meu?

Din proorocia Isaiei cetire.

Cap. li, Vers 24.

cestea zice Domnul Savaot; precum
am zis, aa va fi i in ce chip am
sftuit, aa va rmânea. Ca s pierd

pre A sirieni din pmântul meu, i din munii
mei, i vor fi spre clcare, i se va lua (lela

ei jugul lor, i se va lua sarcina lor de pe
umerii lor Acesta este sfatul, oare l-a sf-
tuit Domnul asupra a toat lumea, i aceasta

esle mâna cea înalt asuora tuturor neamu-
rilor. C cele ce a sftuit Dumnezeu cel sfânt,

cine le va strica? Si mâna lui cea înalt,

cine o va întoarce? în annJ, în care a mu-
rit împratul Ahaz, s’a fcut cuvântul acesta.

Nu vâ veselii toti cei de alt neam, c s’a

sîârâinat jugul celui ce v Mtea pre voi ;
c

din smâna arpelui vor iei pui de aspid,
i puii lor vor iei erpi sburtori. i se vor
pate cei sraci printr'îasul, i oamenii cei

sraci în pace sg vor odihni, l va omorî cu
foam**a smâna ta i rmia ta o va pier-

de. Vaitai-va porile cetilor, s strige ce-

tile cele turburate, cei de alt neam toi, c
fum vine dela miaznoapte i nu este sc-
p < n\ $l ce vor rspunde împraii neamuri-
lor ? Pentruc Domnul a întemeiat. Sîonul i
printr’lnsul se vor mântui cei smerii ai po-

porului.

Prochimen, glasul nl 4-iea, Psalmul 62:

a bine Te voiu cuvânta în viaa mea.

Stih:

Dumnezeule, Dumnezeul meu, ctre Tine
mânec ..

LUNI SEARA
A PATRA SPTMÂN

La Doamne St riga t-am-. Stihiri podobnice
g'asul al 8-lea.

Podobie: Ce v vom numi pre voi..

n mijlocul zilelor înfrâ-

naii viind astzi cu pu-

terea crucii, s preaslvim

pre Cel ce s’a înlat pre

dânsa, în mijlocul pmântu-
lui, ca pre Mântuitorul i
Dumnezeul cel puternic, stri-

gând : Arat-ne pre noi, St-
pâne vztori patimilor Tale

i cinstitei învieri, druindu-
ne curire i mare mil.

S smerim patimile cele

trupeti cu ferirea de mân-
cri i cu urîrea desftrilor,

î lemnul crucii cu credin
s-l srutm

;
c se vede

întru artare închinat i pre

toti sfinete cu dumnezees-
cul dan Domnului s stri-

gm: Mulumim ie, îndura-

te, Cel ce mântueti prin-

tr’însa sufletele noastre.

Alt-Stihir a lui Teodor, glasul acelai.

Podobie :
pre Nsctoarea de Dumnezeu.

A cum crucii închinându-ne,

s strigm toi: Bucur-te,
pomul vieii

;
bucur-te, scep-

trul cel sfânt al îui Hristos

:

bucur-te, mrirea cereasc
a oamenilor; bucur-te, lau-

da împrailor ; bucur - te,

tria credinei ; bucur-te, ar-

ma cea nebiruit; bucur-te,
izgonirea vrjmailor; bucu-

r-te, strlucirea cea luminat
de mântuirea lumii; bucur-
te, lauda mucenicilor; bucu-
r-te, întrirea drepilor ; bu-

cur-te, luminarea îngerilor;

bucur-te, prea cinstita.

din Miaeiu trei.
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Slav, l acum; a Nsctoarei-

Prochimen, glasul al G-lea, Psalmul 53:

4UK1 Dumnezeule glasul .meu, când m rog
ctre Tine.

Stih :

jjela frica vrjmaului scoate sufletul meu.

Dola Facere oetirc-

Cap. 8, vers 20,

i a zis Domnul Dumnezeu : am soco-
tit i nu voiu adauge mai mult a bles-

tema pmântul pentru faptele oameni-
lor, pentrue se pleac cugetul omului cu
deadinsul spre rele din. tjnereelo lui; deci

nu voi mai adaoge a omori fot trupul viu,

precum am fcut. în toate zilele pmântului:
semntura i seceriul, frigul si cldura,
vara i primvara, ziua si noaptea, nu vor
înceta. t a binecuvântat Dumnezeu pre Noe
Si pro feciorii Iul i le-a zis lor : cretet! i
v înmulii $i umplei pmântul i-l stpâ-
nii pre el- i groaza si frica voastr va îi

preste toate fiarele pmântului si preste toate
pasrile cerului i preste toi petii mrii

;

sub mâinile voastre le-am dat, i tot ce se
mic i viaz vor îi vou de mâncare

;
ca

pre nite buruieni dc Ierburi le-am dat vou
toate, Fr numai carne ou sângele su-
fletului s nu mâncai, Pentruc i sângele
sufletelor voastre îl voiu cere din mâna tu-

turor fiarelor, i dîu mâna fratelui omului
volu cere sufletul omului. Cel ce va vrsa
sângele omului, pentru sângele aceluia sân-

gele lui se va vrsa,c dup chipul Tui Dumne-
zeu nm fcut pre om. tar voi cretei i v
Înmulii i umplei pmântul î-1 stpânii
pre el.

Prochimen, glasul al 6-lea. Psalm 64.

Au zi-ne pre noi Dumnezeule, Mântuitorul
nostru

.

Stih:

fie se cuvine cântarea Dumnezeule îu Sion,

Dela Pilde cetire.

Cap. 11, Vers 19.

iul drept se mite pre via; iar ur-
marea celui necredincios spre moarte.
Uriciuae sunt înaintea Domnului cile

strâmbe
;

iar primii sunt lui toi cei ne-
vinovai în cale. Cel ce-i pune mâinile îu

mân cu strâmbtate, nu va îi necertat;
Iar cel ce seamn dreptate, va lua plata

drepilor. Precum este cercelul de aur in

nrile porcului, aa este frumuseea femeii,

cei cu nrav ru. Pofta drepilor toat este

bun; iar ndejdea necredincioilor va pieri.

Scut cari semnând ale salo mai multe fac;

sunt i cari adunând, colo strine srcesc.
Tot sufletul drept este binecuvântat; Iar 0-

mul mânios nu esto cu bun cuviina . Cel

co strânge grâul îl ine neamurilor, i pre
cel ce vinde grâul scump îl biesteam po-

porul; iar binecuvântarea este preste capul

celui darnic. Col ce face bine, caut dar

bun; iar cel ce caut rele, relele îl vor a-

jjuuge pre el. Cel ce nâdjduete intru avu-
ia sa, acela va cdea ; Iar cel ce sprijjineie pre
cei drepi, acela va rsri. Cei ce nu poart
grij de casa sa, va moteni vânturi, î va
sluji cel neinelept eeliiî înelept. Din rodul

dreptii, crete pomul vieii
;

far sufletele

clctorilor de lege se vor lua fr do vre-

me. C do vreme ce dreptul abia se mântu-
este, dar necredinciosul i pctosul unde
se va afla? Col co iubete învtura,
iubete tiina; Iar col ce urto certarea,

este fur de minte. Cel bun afl mil dela
Domuul Dumnezeu

;
fur omul col frdelege,

uitat va fi, Nu se va ferici omul din frde-
lege; iar rdcinile drepilor nu se vor smul-
ge. Femeia harnic cunun este brbatului
su ; c precum este viermele fu lemn, aa
femela cea fctoare de ru îi pierde br-
batul. Gândurile drepilor sunt adevruri

; iar

necTedincioîî isprvesc înelciuni, Cuvintele

necredincioiJor sunt cu vicleug spre sânge
;

iar gura drepilor va izbvi pre dânii,

LA SITIHOAVNA

Stîhtra zilei, glasul al S ica.

Fariseul multe grind lu-
dându-se, urlt s’a fcut; tar

vameul cel smerit, prin t“
cere rugându-se, s’a îndrep-
tat. Pentru aceasta cunoscând
osebirea amândorura, suflete

al meu, primete smerenia i
o cuprinde ; c Hristos a f-
gduit smeriilor s le dea
dar, ca un iubitor de oameni.

(do doua orii

Martîrico

Mucenici ai Domnului, ru-

gai pre Dumnezeul nostru i
cerei sufletelor noastre mul-
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imea îndurrilor i iertare de
multe greeli, rugmu-v.

Siavfi, j acum
; a Nsctoarei.

Sub acopermântul tu a-
lerg Fecioar sfânt, Nsc-
toare de Dumnezeu

; c tiu
ca voiu dobândi mântuire

;c poi curat s-mi ajui mie.

Mari a patra sptmân
LA UTRENIE

Trei micile glasului, Dup întâia SlJholottic
cânLftni SedeJnele cele de umilin, din Oc!
biJj. Dup u doua SlihologJe. siceuj neeastfi.

bedeaJn, glasul ai 8-lea.

Podobia: I ntâriroa eea no cltita..

iu postirea luminându-ne
I sufletele, s ne închi-nm crucii celei mântuitoare,

pe care Hristos s’a pironit is strigm ctre dânsa: Bu-
cur-te, desftarea celor ce
postesc i ajutorul cel tare.
Bucur-fe, pierzarea patimi-
lor, împotrivitoarea dracilor;
cucur-te lemn fericit.

NJava, tot aticaciln.

t acum, ti Nsctoarei

l-re ceea cc este necltit,
întrirea credinei i cinstit
dar ^ sufletelor noastre, pre
Nsctoarea de Dumnezeu cu
cântri s o slvim credin-
cioii: Bucur-te, ceea ce ai
încput piatra vieii în pante

— n
cele tu; bucur-te, ndejdea
marginilor lumii i sprijinul &jj

celor necjii; bucur-te, mi-
reas care nu tii de mire. jg
Tiup a treia Miho'orii ^edealna glasul

acelai gj
l

J
otJobia ' t a nite pârg a firii

Ca o viea a fpturii stând
înainte crucea Ta, Doamne, s*
lumea o srut i închinându- %%
se, strig ctre Tine: Cu Iu- j»
crarea ei pzete, în pace a-
dânc, pre cei ce Te laud
i Te bînecuvinteaz prin în- sî
frânare, mult milostive. g

Slavrt, lot aOfirtEits.

acum. a Nâseîttoarei.

ucur-te, ceea ce prin în- S
ger ai luat bucuria lumii; bu-
cur-te, ceea ce ai nscut pre M
fctorul tu i Domnul; bu- gf
cur-te, ceea ce te-ai învred- p
nicit a fi Maic Iui Dumne- £f
zeu. p

CANOANELE .
- m

1 : 'in im miontii Mmpjului i Htetl* tricâljliiri S#
filo lui roii, l Bfl Citeto ’ g*

(iii II (fi rea -2-a din Psaltire,
j||

P flatarea a 2-a, glasul id k-loa, Irmos.

\f edcî, vedei c eu sunt |f
Dumnezeu, carele am tre- *|

„cut de demult pre Israel prin JS
„Marea Roie i l-am hrnit î*
„i l-am mântuit i din robia jjf
„cea amar a (ui Faraon l-am
„liberat". ^
Crucii Tale. care a! rhrfaf
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H în mijlocul fpturii Cuvinte al

H lui Dumnezeu, astzi întru

¥% înjumtirea postului cu cre-

H dina ne închinm, cerând ca
s vedem si învierea Ta,

H Cu toiagul puterii, cel mai
*3 înainte închipuit de Moisi, t-

ind marea patimilor, sajun-

H gem la pmântul fgduinei
H î s ne saturm din destul

H de mana cea înelegtoare.

m Cine nu te va tângui, cine

H nu te va plânge pre tine, $u-

¥M fîete, carele ai iubit cele rele

|| i n’ai cutat cu dragoste cele

H bune i ai defimat pururea

^ pre judectorul cel drept, ca-

ii
rele îndelung a rbdat pentru

3$ tine,

ji
A Nsctoarei

H Pre Hristos, cel ce s
?

a f-
cut trup, fr schimbare L-ai

H nscut, Fecioar. Pre acela

îs roag-Lcu deadînsul, s scape

13 de patimile trupeti pre cei

JJ
ce se închin crucii, pe care

H cu trupul a rbdat-o.

Alt Irmos: glasul acelai,

ig Vedei, vedei,,,

H Vedei, vedei c eu sunt

H Dumnezeu, carele am dat lu-

H mii crucea mea arm de mân-

ii tuire, s se închine ei acum,
¥¥. ca cei ce o vor sruta, s strî-

H ce vicleniile vrjmaului.

îl Mare eti, Doamne,, i mult

siA
milostiv! C ai dat fctoare m
de via crucea Ta s ne în- ||
chinâm ei acum, pre care s’a

||
pironit mâinile Tale i picioa-

rele. Pe care s’a vrsat sân-
||

geîe din preacurata coasta Ta, U
izvorîndu-ne nou viea.

$$
Slav, a Treimoi.

Unime prea desvârit,
Dumnezeire prea înalt, ceea

||
ce eti în trei fee, Printe cel H
nenscut, Fiule unul nscut
i Duhule cel ce purcezi din gj
Tatl i prin Fiul Te araii o ||
fiin i o fire, o domnie, o
împrie, mântuete-ne pre £*

noi pre toi.
U||

i ficum, a Nsctoarei.
y ^

Negrit este minunea na-
||

terii tale, maic Fecioar! C m
în ce chip ai nscut i petreci H
curat? Cum aî nscut prune M
i nu tii nici cum ispita de p
brbat? Precum tie Cuvân- *
tul lui Dumnezeu, cel ce s’a

nscut din Tine mai presus
de fire, cu înoire cuvioasa.

Slav ie, Dumnezeul uoslru, slav ie.

Pre tine, cruce, te-a închi-

puit nou mai J

naite marele
Moisi, întînzându-i mâinile H
i biruind pre Amalic; pre P
tine i noi în corturi i în aer M
mehipuindu-te, întoarcem îna- p
poi i biruim pre vrjmaul, M
începtorul rutii, ludând U
pre Hristos. m
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Irmosul

Vedei, vedei c eu sunt
„Dumnezeul vostru, carele

„m’aiti nscut maî ’tiamte de
„veci din Tatl i din Fecioa-

r, mai pe urm, fr de
„brbat m'am nscut i am
„deslegat pcatul strmou-
lui Adam, ca un iubitor de
oameni".

Cântarea a 8~a, Irmos:

Cel ce ai acoperit cu a^e,.,

C ela ce aî cutremurat te-

meliile a tot pmântul ca
un Dumnezeu, înlându-Te
pre lemn, necltit întrire aî

druit tuturor credincioilor,
Doamne, arma cea de mân-
tuire a crucii Tale. Creia în-

chinandu-ne, pre Tine Te
prea înlm întru toi vecii.

Vzând lemnul crucii str-
lucind mai mult decât razele

soarelui, venii acum s-l s-
rutm, luminai fiind prin post,

luând dar luminos, carele mic-
oreaz întunefecul celor ce

prea înal pre Hristos în

veci.

Ap vie curgtoare în via-

a venic fiind Tu, Cuvinte,
ai izvorît din coast sânge i
ap, Stpâne, pre cruce, oprind
curgerile pcatului. Pentru a-

ceasta m rog ie, usuc i
viclenele curgeri ale patimi-
lor mele.

A Nsctoarei.

Ca o sfinenie înelegtoa-
re, sfânt curat Maica lui

Dumnezeu Fecioar, ai ns-
cut pre Dumnezeu cel ce se

odihnete întru sfini, carele

sfinete astzi toate margi-
nile lumii cu dumnezeeasca
închinciune a prea sfântului

lemn, pre carele cu trupul s
7

a

pironit.

AU Irmos:

îngerii i cerurile...

Venii popoarelor s vedem
pus înainte acum lemnul cel

purttor de via, pre carele

s’a pironit Hristos, Dumne-
zeul nostru; i cu fric lu-
dându-L, s ne închinm Lui

întru toi vecii.

Crucea cea alctuit din trei

lemne s o ludm ca pre un
semn al Treimii i închinau-

du-ne ei cu fric s strigm:
Binecuvântai, ludai î prea
înlai pre Hristos în veci.

A Treimei;

Binecuvântm pre lat]...

Un Dumnezeu este Trei-

mea, nici Tatl mutându-se
în ipotaul Fiului, nici Fiul

schimbându-se în purcedere

:

ci osebite i împreun, pre

aceste trei, ca pre un Dum-
nezeu slvesc în veci.

f acilm, a Nsctoarei.

Numai tu ai nscut fr
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** stricciune, numai tu ai aple-

H cat prunc fr dureri; tu una
^ ai nscut pre fctorul î st-

H panul tu. Dei eti i Maic

||
i slujitoare, pre tine Maic

Si Fecioar te ludm Intru toi

H vecii.

u Slavi Tie, DEiinjieîEfiLtl nostru, slav ie.

Cela ce ai deschis cu cu-

H vântul ochii celui orb din na-
Sl tere, deschide înc i ochiul

S| inimii mele cel orbit, ca s
U vd lumina poruncilor Tale,

H Hristoase, în veci.

Irmos :*3

¥¥,

*3
*3
#3

$S „vei

H „laud neîncetat, bine-L-cu-

^ „vântaî, ludai-L i-L prea

H „înnlai întru toi vecii".
£3

Cântarea a 9-a, Irmos:

S ludm, ti ine s cuvântm...

Îngerii i cerurile pre cela

„ce se poart pe scaunul sîa-

î ca un Dumnezeu se

*3

*3
*3
*3

33

Pine este cuvântat Domnul. .

B inecuvântat eti, Doamne
Dumnezeul lui israil, ca-

rele cu crucea Ta ai desle-

H gat blestemul cel dintâi i o

kg ai druit nou trie i scpare

H l temelie necltit; prin a-

33 ceasta acum pre vrjmaii no-

ii tri, ca i cu nite coarne, ÎI

împungem.

Pentruc sunt strâns cu le-

ii gâturile rutilor mele celor

M nemsurate i nu voiu s cu-m ¥

nosc din voia mea crrile
Tale cele mântuitoare, Hris-

||
toase, întoarce-m cu crucea

gj|
Ta, stricând orbirea mea, pen- Uf
tru mila cea negrit a mi- M
lostivirii Tale. H
înlrii fariseului urmând, Uf

ru am czut cdere cumplî- Uft i rea i zac spre clcarea
vrjmailor. Ci miloiivindu-
Te, Hristoase, mântuete-m,
cela ce pentru îndurare Te-ai Uf
smerit pre Tine însui, Im
rate, prea înalte al slavei.

A Nsctoarei,

Toate neamurile te fericesc m
pre tine, curat; c însui
Hsus, cel ce s’a nscut din

pântecele tu, acela precum f*

tie,, a fcut mriri cu tine

Fecioar Maic. Pre carele m
roag-L s se mântueasca tur-

ma i poporul Su. M
S*rm Alt Irmos: acelai. m

B ine eti cuvântat. Doamne |J
Dumnezeul lui Israil, carele

||
ai deslegat cu crucea Ta bles- ||
temui ceî dintâi î o ai pus

||nou spre închinciune; pre UfM
**aceasta cu credin srutân

du-o, pre aceastaî mrindu-o, gi
IShHohi «i fi mila ?PÎ

Ta
neîncetat ludm mare mila ^

Tu eti cinstit cruce lauda M
Bisericii, arma împriei i m
dttoare de pace a toat lu- Uf
mea, de Dumnezeu lucrat; M
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cruce, bucuria drept mrito-
rilor, pzitoarea lumii, pze-
te, sfinete, pre cei ce se

închin ie.

Slav, a> Treimei.

Treime sfânt, slav ie, U-
nime întocmai cinstit, fire

dtimnezeeasc, o împrie
înfricoat, Printe, Fiule, îm-
preun cu Duhul, lumin ne-
apropiat de nimenea, Dum-
nezeire fr început, mântu-
ete pre cei ce slujesc ie,
fctorul a toate.

i acum, a Nsc&toarel.

Când a sttut mieluaua Ta,
lisase, vzându-Te pre Tine
Pstorul i Stpânul su pre
cruce, cu amar s’a tânguit i
umilindu-se a strigat ctre
Tine, Hristoase: Ce vedenie
minunat este aceasta? Cum
mori Cela ce eti vleaa?

Slavii ie, Dumnezeul nostru, Slavi ie,

Precum ai mântuit Dumne-
zeule pre Manasi poeindu-
se, mântuete-m i pre mine,
cel cem pocesc cu lacrimi i
nu m lepda pre mine robul
Tu, c mi-am deprtat dela

Tine sufletul, precum de de-
mult Israil acela, în toate zi-

lele mele vieuind întru des-
mierdare.

Irmosul :

Bine este cuvântat Domnul

8#

„Dumnezeul lui Israil, cel ce m
„a ridicat nou corn de mân-

||
„tuire, în casa lui David slu- ^
„gii sale, întru care ne-a cer-

„cetat pre noi rsritul cel

„dintru înlime i ne-a în- H
£#m

m
%%M M

„dreptat pe calea pcii".

Lumi»Aud glasului, de trei ori.

LA ST1HOAVNÂ

Stftiira zilei, dc dou oii, glasul al 2-lea.

Cugetând, suflete al meu, |§
la osândirea cea din trufie a

g|
fariseului celui mult falnic, i U
tiind îndreptarea cea prin

||
mrturisirea pcatelor a va- £*

meului cel cu gând sme-
rit, nevoete-te a lepda înl- '%

area aceluia, cea pentru fapte H
bune i a primi mrturisirea

||
acestuia pentru cele ce ai M
greit Indeamn-te a-i câ- g
tiga prin umilin înlarea
cea smerit dela Hrîstos, cei jj#

ce are mare mil.

(de dou ori) ffîfc
V « ^

Marti rica.

Foarte tare v’&î nevoit,

mucenicilor, rbdând vitejete U
munci dela cei fr de lege, M
pre Hrîstos mrturisind îna- |f
intea împrailor i mutându-
v din viea, iari lucrai H
în lume puteri i pre cei boi- *}
navi tmduii din patimile m
lor, Sfinilor

;
rugai-v s se H

mântueasc sufletele noastre* M
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Slav, i acum
;
a Nsctoarei.

copermântul tu, Nasc*
toare de Dumnezeu, Fecioa-

r, este cmar de doctorie

duhovniceasc ;
c la dânsul

scpând, ne mântuim de boa-

leîe cele sufleteti.

mM
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La ceasul al aselea
Troparul Profeiei, glasul al 6 loa.

Crucii Tale ne închinm,
Stpâne, i sfânt învierea Ta
slvim.

Slav, i acum
;

tot acesta.

Prochimen, glasul al 4-lea. Psalm 65 :

Bine este cuvântat Dumnezeu, carele n'a

deprtat rugciunea mea i mila sa deltt mine,

Stiii

:

Binecuvântai neamuri pie Dumnezeul nostru,

Din Proorociu Isaîoi cetire

Cap. 25, Vers 1.

oamne Dumnezeul mâu, mrMe-voiu
i voia luda numele tu, c al fcut
lucruri minunate; sfatul cel din înce-

put adevrat, fie Doamne. C ai prefcut ce*

li în rân, ceti tari, ca s nu Btea pe
temeliile lor ; cetatea necredincioilor în

veac rm se va zidî. Pentru aceasta bine te

va cuvânta poporul cel srac i cetile oa-

menilor celor npstuii te vor binecuvânta.
Câ te-ai fcut ajutor la toatti cetatea smerit,
i acopermânt celor slbii de lips, Szbâ-

vH-vei pre ei de oamenii ri, rcoreal ce-

lor însetai i duhul oamenilor celor necjii
bine te va cuvânta. Ca nite oameni puini
la suflet, însetai In Sion, câ-i vei mântui
pre ei de oamenii coi fr de lege crora
ne-aî dat pre noi- i va face Domnul Sâvaot
tuturor neamurilor in muntele acesta, osp-
îa-vor intru veselie, bea-vor vin. Ungese-vor
ca mir în muntele acesta; d acestea toate

neamurile c sfatul acesta este preste toate

neamurile. înghiita moartea biruind, i ia-

ri a luat Dumnezeu toat lacrma dela

toat faa, ocara poporului o a luat de preste

tot pmântul, o gura Domnului a grit a-

c estea. i vor zice în ziua aceea ; lat Dum-
nezeul nostru întru carele am ndjduit, i
no va mântui pre noi. Acesta este Domnul,
ateptatu-l-am pre el, i nc vom bucura, l
ne vom veseli de mântuirea noastr.

Prochimen, glasul al 6-lea, Psalmul 66:

Binecuvinteaz-ue pre noi, Dumnezeule
Dumnezeul nostru, binecuvinteazâ-ne Dum-

nezeule.

Stih:

Dumnezeule, miiotivcte-Te spre noi i ne
binecuvtnteaz.

5»M
£*frMM
M
8*
8*
%%
8*M

MARI SEARA

IN SPTMÂNA CEA DIN MIJLOC

La Doamne strigat-a ni, punem Stiluri 6.

i cântam Stihiri podobnice «Ie Triodului,

glasul al 6-lea.

Podobia: Toat ndejdea puindu-i..

n mijlocul pmântului ai

rbdat cruce i patim,
îndurate, tuturor neptîmire
i mântuire druind. Pentru
aceasta astzi la înjumti*
rea postului, toi o punem
înainte spre închinciune i
cu bucurie o srutm, ca s
ne învrednicim toi a vedea
patimile Tale i învierea cea

de via purttoare, luminai
fiind cu dumnezeeti fapte

bune, Cuvinte al lui Dumne-
zeu, Unule mult milostive.

Mort ai fost pre cruce în- M
tins, cu sulia împuns i cu f#

fiere adpat, îndelung rbda-
||

torule Stpâne, Cela ce ai pre- 94

fcut întru dulcea apele Me- gj
rrei, prin mâna lui Moisi. Pen-

||
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£g
%% tru aceasta m rog ie im
H cuceresc, smulge patimile ce-

m le prea amare din gândul meu
H i îndulcind mintea mea cu

jjg
mierea pocinii, f-m în-

H chîntor cinstitei Tale patimi.

Alta, glasul Mu.

Kodolaîo Ctslfi ce de demult lui Moisi.3*8

i*3

jjjj
re care maî ’nainte înclii-

H puindu-o Moisi de demult cu

H mâinile, a biruit cu dânsa pre

H Amaîic, crucea cea mare v-
ii zându-o astzi popoare pus
jg

înaintea ochilor notri, cu fri-

c s ne atingem de dânsa,

H prin curia minii i a buze-
*8 lor. C pre dânsa s’a înlat

H Hrîstos, omorînd moartea;

H i unui dar ca acesta toi în-

H vrednicindu-ne, slvind pre

H Mântuitorul tuturor cu cân-

îg ri de Dumnezeu Insuflate,

H s ne rugm s ajungem i
la însi învierea cea mân-

ii tuitoare.

*8 Alte Stibijfi podobaiee, glasul aJ 4-lea.

jlj$ PoOflbie l^ut-ai semn celor ce se tem. .

15 enii sa ne închinm Iern-

ii nului ce s’a artat astzi mij-

m locitor vieii noastre, crucii

H lui Hristos, Dumnezeul nostru,

H prin care s’a rnit moartea
i s’a înoit scularea, nou ce-

H lor czui cu adevrat
; stri-

¥& gând Celui ce ne-a mântuit

H pre noi: Cela ce ai ptimit

H de bun voie pentru noi, ca

s mântueti toate, Dumne- m
zeul nostru slav ie. H
putere nebiruit s’a dat

nou, cretinilor, crucea Ta p
Mântuitorul nostru. Prin care
se bîruete mulimea neamu- m
rilor celor pgâne i pacea P
bine timbreaz Biserica Ta
drept mritoare, Hristoase. m
Pre aceasta srutându-o acum, g*

cu cldur strigm ctre Tine

:

învrednicete-ne i pre noi

în partea sfinilor Ti. **

Cu lacrimi curindu-ne
simirile sufletului i cu pos- I?
tul sfinindu-ne, venii s ne ||
închinm lemnului crucii, prin g*
carele cu înfrânarea se o- p
prese sburdrile trupului cele

strictoare de suflet, strigând p
celui ce s

ra rstignit: Snvred- H
nicete-ne, Mântuitorule, s M
ne închinm strlucirii învie- P
rîi Tale celei de a treia zi.

||
Slavii, i acum

;
glasul al tt-Jea. %%

A stzi Stpânul fpturii i P
Domnul slavei pe cruce s’a n
pironit, în coast S’a împuns

; ^
fiere i oet a gustat, dulceaa ||
Bisericii ! Cu cunun de spini

S’a încununat, cel ce acopere p
cerul cu nori ; cu

,
hain de

||ocar s’a îmbrcat i prete %%
obraz s’a lovit cu rân, Cel

||
ce a zidit pre om cu mâna. m
Pre spate S’a btut, Cel ce jfj

îmbrac cerul cu nori
;

scui- g
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pîrl i rane a luat, ocri i
toate le-a rbdat, pentru mi-
ne cel osândit, Mântuitorul
meu i Dumnezeu

;
ca s mân-

tueasc lumea de înelciu-
ne, ca un milostiv.

Iar Mineiul ii lsm, M cântm seara Ja

Paveeerni*

Prochimen, glasul al 6*lea, Psalmul 67;

0 ânta? Domnului, ludai numele lui.

Stih;

C ale iacsi celui ce s'a suit preste apusuri.

Deia facere cetire.

Cap. 9, vers 8.

1 a grit Dumnezeu lui Noe i fecio-

rilor lui cu dânsul, zicând ; lat eu pun
legtura mea cu voi i cu seminia

voastr dup voi. i cu tot sul le tul viu, ce
este cu voi din pasri i din dobitoace i
din toate fiarele pmântului, câte sunt cu voi
dio toate, care au Ieit din corabie. i voiu
pune legtura mea ou voi ; i nu va mai
muri ui ciun trup de apa potopului i nu va
mai Si potop de ap care s strice tot p-
mântul. i a zis Domnul Dumnezeu ctre Noe;
Acesta este semnul legturii, care ii dau eu
între mine i între voi i între tot sufletul viu,

care este cu voi între neamuri venice. Curcu-
beul meu il pun îu nori

;
i va îi semn de le-

gtur între mine i pmânt i va fi când voiu
aduce eu nori pre pmânt se va arta curcu-
beul meu în nori. i-ml voiu aduce aminte de
legtura mea, care este între mine i între voi
i intre tot sufletul viu în tot trupul

;
i nu va

mai fi potop do ap, ca S piar tot trupul. i
va li curcubeul meu pre nori i-l voi vedea, ca
s-rai aduc aminte de legtura cea venic
intre mine i intre pmânt i intre sufletul

viu, care este in tot trupul pre pmânt. i
a zis Dumnezeului Noe : Acesta este semnul
legturii, care l-am pus între mine i între

tot trupul ce este pre pmânt.

Prochimen, glasul al 6-lea, Psalmul 6S;

M ântuirea Ta, Dumnezeule,s mâsprijineasc.

Stih:
'' "

'

V ad sracii i s se veseleasc.

Dela Pilde cetire.

C3£

Cap. 11, Vers 8.

ura îneleptului o laud omul; iar

^ pre cel împietrit La inim 11 baijoeo-
rete. Mai bun este omui fr de bo-

ierie, carele sluete luii, decât cel cu boie-
ria i lipsit ete pâine. Dreptul are mil de
viaa do bite acelor sale; Jar rrunchii necre-
dincioilor sunt uemilosUvi. Cel ce lucreaz
pmântul su, se va stura de pâine, iar cei

ce umbl dup deertciuni sunt lipsii de
minte. Celui ce-i place a-i petrece cu vinul
in curile sale Ias ocar. Poftele necredin-
cioilor sunt rele ; iar rdcina credincioilor
intru trii. Pentru pcatul buzelor cade in

la pctosul, iar dreptul scap de el
;

cel

ce se uit lin se va mântui, iar cel ce în-

tâmpin in pori, necjete sufletele. Din ro-

duriie gurii sufletul omului se va stura de
bunti, i plata buzelor lui se va da lui. Cile
nebunilor drepte sunt înaintea lor

;
iar cel

înelept ascult sfaturile. Nebunul numai de-
cât ii arat mânia sa; iar cel iscusit îi as-

cunde ocara sa. Credina adevrat o spune
dreptul

;
iar mrturia nedrepilor este îne-

ltoare. Sunt cari grâesc t rnesc ca i cu
sabia; iar limbile înelepilor vindec. Buze-
le adevrate îodrepteaz mrturisirea; iar

martorul grabnic are limb nedreapt. Vi-

cleug este în inima celui ce meteugete
rele

;
iar cei ce voeso pace. se vor veseli.

Nu place dreptului nimic ce este strâmb; iar

cei necredincioi se vor umplea de reie,

Urîciune sunt Domnului buzele inincjDoase;
iar cel ce face credin primit este la dân-
sul.

LA ST1HOAVN
Stihira zilei, de dou ori, glasul al 3-lea.

I ntrecând pre vameul cu

greelile, nu râvnesc pocin-
ti lui

;
i îndreptrile fari-

seului necâtigându-le, urmez
trufiei lui. Ci Tu, Hristoase

Dumnezeule, cela ce cu pri-

sosina smereniei Tale prin

cruce" ai surpat drceasca
înlare, schimb-m de ru-
tatea cea dintâi a vameului
i din înlarea cea de pre
urm a fariseului ;

întrind
în sufletul meu dintre amân-
doi acetia, voina cea mai
bun, si m mântueste.

mm
g*mMm
S#
S4

S*
£#M
m
£*mmm

mM

Mm

£*m
m
m
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||
Martitica.

H Proorocii si apostolii lui

U Hristos si mucenicii au înv-
S at s se laude Treimea cea

H de o fiin i au luminat nea-

H murile cele rtcite i par-

ii tai cit îngerii au fcut pre

H fiii omeneti*

jj* Slav, i seum
;

glasul al 5-lea, singur glasul.

Q Vzându-Te toat fptura

U rstignit pe cruce gol, pre

g Tine, fctorul i ziditorul

51 tuturor, s*a schimbat de fric

g i s
fa tânguit; soarele i-a

jg întunecat lumina i pmântul

n s
?a cltit, pietrele s’au de-

ii picat i catapeteasma biseri-

ci ci! s'a rupt; morii din mor-

ii mânturi s'au sculat i puterile

M îngereti s'au spimântat, zi-

g când : O minune
!
Judectorul

M se judeca i ptimete voind,

g pentru mântuirea i în oirea

lumii.

i celelalte, dup obicei
n
*2mm MIERCURI

[N SPTMÂNA DIiN MIJLOC

LA UTRENIE
Treimlcile glasului. Dup iatâta Stlhologle,^ ®lcem Sedealuele crucii, din Octoili. Dup a

doua Stlbologle, cutm aceast Sedealnâ,

a lui lorii Glasul al fi- le a,

jtg Podobie : Ndejdea Uimii, ceea ce eti,:

g \/ remea postului sfinii-

H du-o, dumnezeeasca i
H prea cinstita cruce se pune

m — %%M
spre închinciune; s ne a- s#

propiem cu cunotin curat, H
s lum sfinenie i luminare jfc

î cu fric sa strigm : Mân- %%

tuitorul nostru, iubitorule de
||

oameni, slav milostivirii Ta- m
r îHî

ÎS-
(de dou ori) g#

Slav, i acum ;
a Crucii*Nietoarel

|J|

Maica, ceea ce nu tie de »*

nunt, stând lâng crucea Ce- g|

lui ce S’a nscut dîntr’însa *
fr de smân, a strigat

: gf

Sabie a trecut prin inima
jg

mea, o, Fiule, nesuferind a
jj#

Te vedea spânzurat pre lemn
; gj

de Carele se cutremur toate, g*

ca de Fctorul i Dumnezeul
; ^

îndelung rbdtorule, slav
jjjj

Tie - m
Dup a treia Stihelogi©, Sedealnu lui Teo- g#

dor, glasul l-iu.

Podobie: p re cea ndjduita.

.

L umiiiându-ne cu bunt- m
ile, câtigând curia înfrâ-

nrii, s ne apropiem i s
ne închinm cinstitei cruci,

strigând: Sfinete-ne nou
||

sufletele i trupurile, învred-

nicete-ne pre noi i prea
jg|

curatei Tale patimi, unute j»
Dumnezeul tuturor, druindu- gj

ne i milele Tale.

[do dtma ori). ^
Slav, i acum; a Crucil-Nfisctoarei.

Sf

Glasul acelai. gg
Podobia : M ormân tal Tu... M

Vzându-Te pre Tine, Hris- H
toase, Maica Ta cea cu to-

jj*



*3

wt tul fr prihan, întins pre

jj§ cruce mort, a strigat: Fiul

g meu cel fr început împre-
H un cu Tatl i cu Duhul, ce

g este aceast rânduial a Ta
g nespus? Prin care ai mân-
î| tuit îndurarea zidirii mâinilor

g Tale, celor prea curate.

Psalmul 50.

jf CANONUL CRUCII

Al crui SlUi da pre margini este:

^ Lemnului celui întru tot cinstit ne Închinm.

^ Facerea lui Teofnn,

^ Cântarea l-a, glasul al 4 lea, Irmos;.

g b leschîde-voiu gura mea i
g *-^se va umplea de Duhul
H „'i

cuvânt voiu rspunde îm-

g „prtesiî Maicii i m voiu
m „arta luminat prznuind i
g „voiu cânta minunile ei bucu-
H „rându-m“.

g S ne închinm lemnului
celui sfânt, pre carele i-a în-

g tins palmele Hristos, biruind

g stpâniile cele protivnice, lu-

H minându-ne cu postul spre sla-

Jjj
va i lauda Atotiitorului.

g Se vede pus înainte mân-
m tuitoarea Cruce, druind sfin-

g tenie ;
s ne apropiem ctre

g dânsa, curîndu-ne trupul j
H inima, ca s lum dar de mân-
g tuire.
WR

g si&v.

Curete-m, iubitorule de

g oameni, cu focul poruncilor

g Tale i-mi d acum s vd

«eg A patra sptmân din post M
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mântuitoarele Tale patimi i Hs m închin cu dragoste, în- H
grdindu-m cu crucea i p- %%
zindu-m. ’ H

i acum. a Nsctoarei.

Vzând ceea ce Te-a nas- m
cut înlarea Ta pre cruce, iu- H
bitorule de oameni, s'a tân-

gj
gui strigând: In ce chip se H
vede spânzurat ca un osândit M
Domnul slavei, Cel ce va s H
judece pre toi, ||

Cutarea a S-a, Irmos: £$

Pre ai ti cântrei, Nasc- HA toare de Dumnezeu ceea M
„ce eti izvor viu i îndestu- 13
„lat, cari s’au împreunat cea-
„ta duhovniceasc, întrete-i

; ||
„i întru dumnezeeasc slava H
„ta, cununilor slavei învred- ffî

„nicete-i". m
Splându-ne inimile cu apa

postului, s srutm cu ere- ^
dina lemnul crucii, pe carele M
rstîgnindu-Se Hristos, ne-a 13
izvorît nou apa nemuririi cu %%
crucea Sa. ^

Ca i cu nite aripi sub um~
brirea crucii mergând, iat g|c am înjumtit înotarea H
postului cea de mântuire, M
Hristoase, lisuse Dumnezeule

;

prin carea îndrepteaz-ne pre "
noi, la limanul patimii Tale.

lnchipuitu-te-a Moi si în

munte, spre uciderea neamu-

*
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f rilor pre Tine cruce; iar noi

| vzându-te, te închipuim în

inim i închinându-ne ie, bi-

i ruîm pe vrjmaii cei fr de

||
trup, cu puterea ta,

fes?
A Naratoarei.

H Om Te-ai fcut din voia Ta,

H fiind Dumnezeu i fctor tu-

ff turor; i acum Te vd pe cru-

i ce rstignit, Fiul meu, Hrîs-

£2 toase, i la inim m rnesc,

H zis-a ceea ce Te-a nscut pre

Tine.M
%£ TRICANTARE
$£

Cântarea a 3-a. glasul al 61ea. Irmos:

||
D omu iind al tuturor,

H T| omn al tuturor fiind i f-
*1 1-^ câtor, Dumnezeule, în mij-

ii locul pmântului Te-ai înlat
#3 pre cruce, înlând spre Tîne

H firea omeneasc cea czut
H prin sfatul cel ru al vrâjma-

fi ului; pentru aceasta cu cre-

i în Te slvim, întrindu-ne
*3 cu patima Ta.

Curindu-ne simirile cu

| lumina
'
postului, s ne lumi-

| nm din destul credincioii,

3S cu razele crucii celei înteîe-

| gatoare i vzându-o c st
H astzi pus înaintea noastr,

H s ne închinm ei cu cucer-

ii
nicie, cu buze curate, cu gura

H i cu inima.

H La locul unde au sttut pi-

| cioarele lui Hrîstos, s ne în-

M chinm dumnezeetei cruci,

MIERCURI g»

rugându-ne s se
$4

întreasc
picioarele noastre, pre piatra p
poruncilor tui Dumnezeu
s se îndrepteze umbletele p
sufletului nostru în calea pcii,

cu dumnezeeseul dar.

A Nâs câtoarei.
mmm
m
84

M

Din Fecioar fr de brbat ^
ai ieit, Hrfstoase, luând din-

tr’însa trup înelegtor i în-

sufleit; i cu crucea Ta pier-

zând* pre vrjmaul, iari ai ^
înoit firea omeneasc cea stri-

cat; pentru aceasta slvim m
milostivirea Ta. H

84
AU IrrnOB, glasul l-iu

SUt

I ntrete. Doamne, îilserica Ta 84

Plesnii din mâini cu cân-
g|

trî, toate marginile lumii, v- P
zând închinarea lemnului, pe

||
carele s'a rstignit Hrîstos i
diavolul s'a rnit.

Astzi se pune înainte bu- H
curia cea purttoare de via-

; venii toi s ne închinam %%
cu fric crucii Domnului nos-

tru, ca s lum Duhul sfânt.

SlaT. a Trefcneî.

m
84
84

¥84
84

Dumnezeule, Cela ce eti p
soare cu trei raze, Lumin în-

trei! ludat, Printe, Fiule i §4
sfinte Duhule, fire i mrire M
fr început, scap din pri- M
mejdiî pre cei ce Te laud H
pre Tine. H
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H
^ = • B

*s l acum, a Nsctoarei,

jg Cetele îngereti te laud

g binecuvântat Nsctoare de

îl Dumnezeu, întru tot ludat

H Fecioar. Cu cari împreun
M neamul omenesc te mrim a-

H cum, ca pre ceea ce nu tii
$$ de mire.
*8
j|S

Slav ie, Dumnezeii! nostru, slav ie.

U| V enind s m ating de tine

*£ purttoare de viea Cruce, cu

i limba i cu gândul m înfri-

H coez, tiind c pre tine s
Ja

S vrsat dumnezeescul sânge al

Domnului meu,
îVî

Irmosul:

H Întrete Doamne Biserica

U|
„Ta, care o aî câtigat cu pu-
„terea crucii Tale, cci cu

U|
„dânsa ai biruit pre vrjmai

&£ „si ai luminat lumea.
wî

'

H ezânda, glasul al {Mea, îuei podobiu.

U|
Astzi s'a plinit cuvântul

îi cel proorocesc; c iat ne

| închinri la locul unde au st-
Nî tut picioarele Tale, Doamne,
H i din lemnul mântuirii gu-

ii
tând, am aflat desiegare din

H patimile pcatului, pentru ru-

||
gciunile Nsctoarei de

*£ Dumnezeu, unule iubitorii le

H de oameni.
W
H Slav

$1 Crucea Ta, Doamne, s*a

H sfinit; cci cu dânsa se fac

jg tmduirile celor ce bolesc

întru pcate. Deci, printr'msa p
cdem înaintea Ta, miluete- ||
ne pre noi. MM

s*M
S#

i acum, a Nsctoarei.

Numai cât s’a înfipt lemnul
crucii Tale, firistoase, teme-
liile morii s’au cltit, Doa-
mne; ca pre carele l-a înghi-

||
ît cu poft iadul, l-a înapo-
lat cu fric; artat-ai nou p
mântuirea Ta, sfinte; pentru
care Te slvim pre Tine Fiul ffiî

lui Dumnezeu, mîluetene pre £*

noi.

Cântarea a 4-a, Irmos:

ce sade în slavC el

scaunul Dumnezeiriî, pe

M
MM

pe m

„nour uor, a venit lisus cel
||

„mai presus de Dumnezeire, §?
„prin palm curat, i a mân-

jQ
„tuît pre cei ce strigt Slav, m
„Hristoase, puterii Tale“. p
Închipuind semnul crucii,

||
lacov cel ludat i-a întins H
mâinile cruci, preste nepo- ||
ii si de demult, binecuvân- M
tându-i i însemnând binecu- H
vântarea cea de mântuire,

||
care a venit preste noi toi. mm
Pzii fiind cu pecetea cru- H

cit si întru bucuria Duhului
srutând u-o, fiind ea pus ^
înainte, sa ne sârguim spre
mântuitoarele patimi, omorînd m
patimile trupului cele pîerz-
toare.
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Slav.

pre tine te srutm, arma
cea de mântuire, steagul cel

nebiruit, semnul bucuriei, prin

carele s'a omorit moartea;
ludându-ne cu slava Celui

ce s’a pironit pe tine, cruce

prea cinstit,

î acum, a Nsctoarei,

Artat Te-ai vzut de mine
Tu, acela de care îngerii nu
se pot apropia, lisuse, Fiul

meu, Cel ce ai luat din mine
trup; î acum vzându-Te pe
lemn pironit, m tânguiesc,

zis-a maica lui Hristos.

C tarea a 5-a, Irmos:

S pîmântatu-s’au toate de
dumnezeeasc slava ta

;

„c tu Fecioar neispitit de
„nunt, ai avut în pântece
„pre Dumnezeu, cel preste

„toate, i ai nscut Fiu, pre
„cel fr de ani, druind pa-

„ee tuturor, celor ce te laud
„pre tine".

Murit-ai pironîndu-Te pe
cruce, Cela ce eti vieaa i
mântuirea tuturor. Deci, pre
aceasta d-ne-o s o srutm
cu suflet curat, Mântuitorule,

i s vedem mântuitoarele

Tale patimi, bucurându-ne.

Stau înaintea ta cetele celor

fr de trupuri cutremurân-
du-se, lemnule, cela ce eti

rai

de via dttor; c pre tine

i-a vrsat Hristos cinstitul

su sânge, oprind sângele

cel spurcat,*- care se aducea
dracilor spre pierzarea zidirii,

SlftvA,

Pre mine cel rnit cu sabia

vrjmaului, vindeca-m Cu-
vinte cil sângele Tu i cu

sulia rupe degrab înscrisul

pcatelor mele, Mântuitorule,

strig ie, scriindu-m în car-

tea celor mântuii, ca un mi-

lostiv.

l acum, a Nsctoarei.

Cela ce eti strugurul cel

copt, cum Te-ai spânzurat
pe lemn? Soarele slavei, cum
Te-aî, înlat, întunecând lu-

mina soarelui cu patima Ta,
Mântuitorule? Mielueaua,
ceea ce Te-a nscut a strigat

ctre Tine de demult, ca o Mai-
c tânguindu-se.

Cântiree a 6-a, Irmcs

;

Strlga-am mai uainte. ..

I
nfigându-te, ai cutremurat
locaul iadului i credincio-

ilor te-ai fcut întrire ne-

cltit i acopermânt tare,

preacinstit cruce a Domnu-
lui.

Fcându-ne roditori de bu-

nti, s culegem roduri de
vieaa, aductoare din dum-
nezeescul lemn, care le-a o-
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cîrslît întinzându-se pre dân-

|
sa lisus, via cea roditoare.

t Slav.

I Ludm, iisuse, buntatea

|
Ta cea mult, mchinându-ne

f crucii Tale, suliei, trestiei;

[
c prîntr’mseie ai sfrâmat

|

îndurate preteîe vrajbei cel

[
din mijloc.

! l acum, h Nsctoarei.

Râu de ape curgtoare de

|

viea Te -a nscut Fecioara,

I

ca un izvor al înoirii noastre,
pre Tine, carele Te-ai întins

pre cruce î ne-ai izvorît nou
izvor de mântuire.

Irmosul

:

Strîgat-a mai ’naînte, închi-

puind îngroparea Ta cea de
„trei zile, proorocul lona în
„chit, rugându-se: Din stric-
ciunem scap, iisuse împ-
cate al Puterilor".

c o n d a o
glasul al 7-lea.

Nu mai pzete înc sabia
cea de vpae ua Edemului

;c într însa a venit pream-
rit legtur, lemnul Crucii

;

acul morii i biruina iadu-
lui s*a gonit. C de fa ai

stat Mântuitorul meu, stri-

gând celor din iad : Intrai
iari în rai.

a

ICOS

T rei cruci a înfipt Pilat în

Golgota : doua tâlharilor i t*

ii una dttorului de vtea
;
pe

i care vzându-o iadul, a zîs **

:

celor de jos : O, slugile mele
i puterile mele ! Cine este
cel ce a înfipt piron în inima Ef
mea? Cu sulia de lemn nTa 55
împuns fr veste i m sfâ- g4
ii

;
m doare la cele dm l- §*£

untru ale mele
; pântecele ^

meu se chinuete; simirile
jf$

mele îmi turbur duhul
;
im silesc a lepda din mine U

pre Adam i pre cei din A-
dam, cari sunt dai mie prin S?
lemn* C lemnul iari îi ||
duce în rai. î#

Cântarea a 7-ea, Innom ; %%

N 'au slujit fpturii, înelep- M
ii lui Dumnezeu, fr nu- m

„mai Fctorului
;

ci groaza ||
„focului brbateste cîcân- g*
„du-o, se bucurau cântând : &&
„Prea ludate, Dumnezeul
„prinilor i Doamne, bine U
„eti cuvântat". ||
c m
Securea, pe care a $cos-o

Elisei din Iordan, Hristoase, H
crucea Ta a închipuit; prin
care ai scos dintru adâncul
deertciunii neamurile care ^
strig: Domnul i Dumtie-
zeul prinilor, bine eti cu-
vântat. $
împreun se bucur cele ^

cereti cu pmântul de închi- H
narea ta, cruce; c prin tine

&



m
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s’a fcut închinarea îngerilor

i a oamenilor, celor ce stri-

U g : Prea puternice Doamne,

H Dumnezeule, bine eti cuvân-

I tat

M Slav.

îl In loc de chîparis, miloii-

|| vire; în loc de cedru, credin-
gs | cu dulce miros; îtt loc de

H pevc, adevrat dragoste a-

|!
ducând, s ne închinm cru-

î! ciî Domnului, ludând pre

U Mântuitorul, Cel ce pre dânsa
H S'a pironit

H i acum, a Nsctoarei,

H Necltind cele cereti, s'a

II slluit Dumnezeu în pân-

II
tecele tu, cetate aleas a lui

H Dumnezeu; iar pe cruce spân-

ii zurându-Se, a cltit fptura.
*3 Pre acesta roaga-L, sm p-
li zeasc pe piatra cea necl-
¥% tît.

Cutarea a 8-a, Irmos:

Pre tinerii cei binecredin-
cioi în cuptor, naterea

„Nsctoarei de Dumnezeu
„i-a mântuit; atuncea fiind

„închipuit, iar acum lucrat;

H „pre toat lumea ridic s-i
H „cânte ie : Pre Domnul lu-

f| „crurile !udai-L î-L prea
*3 „înlai întru toi vecii".

H Tinsu-Î-ai mâinile pre
lemn, deslegând pcatul mâi-

| nii celei neînfrânate i cu $u-
m li Te-a împuns, rnind cu

*3

*3

dânsa pre vrjmaul, Doam-
ne, i fiere ai gustat, alun-

gând rutatea cea din dulcea-

; cu oet Te-ai adpat ce-

la ce eti veselia tuturor.

Cu minte i cu cunotin
curat fiind luminai, s ne
apropiem, s ne închinm
cinstitului i prea curatului

lemn, ce sta pus înainte
;
prin

carele a rbdat Hristos moar-
te necinstit, aducând cinste

prea înalt celor ru necin-

stii prin clcarea poruncii.

Cu lemnul pcatului oi’am
omorît î cu gustarea dulce-

ii m’am îngropat; înviaz-
m, Doamne ; ridic-m pre
mine cel ce zac; f-m închi-

ntor patimilor Tale i pr-
ta dumnezeetei învieri i
împreun motean cu cei ce

Te iubesc.

A Nsctoarei.

Vzându-Te pre Tine înl-
at, neavând nici frumusee,
nici chip întru ptimirea Ta,
pre carele Te-am cunoscut
întrupându-Te mai frumos
decât fiii oamenilor, umile
nscut Fiule, Preacurata Fe-
cioar a strigat : Arat-mi sla-

va Ta, Cela ce eti mântuirea
tuturor.

TRICÂNTAREA

Alt Irmos :
pentru legile printeti.

Intru amiazzi rstignîn-

Mm
**M
3*
**M
m

m
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du-Te în mijlocul pmântii

-

lui de bunvoie, ai tras margi-

J|
nile lumii îndurate din mij-

ii locul gâtlejului balaurului.

Jj[
Pentru aceasta închînându-

jj£
ne în mijlocul sptmânii dum-

ÎS nezeesculuî post, slvim cin-
stit crucea Ta, strigând : Pre
Domnul ludai i i-l prea
înlai întru toi vecii.

J| Ceea ce eti semn de bu-
fe curie, arm nesfrâmat, p-

rete Bisericii, lauda muceni-“ cilor, podoaba apostolilor, pu-
terea arhiereilor, întrind su-
fletul meu cel slbit, învred-

jj|
nicete-m s m închin ie,
î s cânt, strigând : Ludai
pre Domnul lucrurile si-I

fe prea înlai întru toi vecii.

^ Plâng i m tânguesc i m
» jlesc, când îmi aduc aminte
H de judecata cea nemitarnic,

J|
îndelung rbdtorule, fiind

^ vrednic de osândire. Pentru
aceasta îndur-Te i-mi uu-
reaz lanul cel pus asupra
sufletului meu, ca bucurându-m s strig : Pre Domnul
liidai-l lucrurile i-l prea
înlai întru toi vecii.

A Nsctoarei,

R ugul închipuia taina na-
tere! Tale celei maî pre sus
de minte, Fecioar cu totul
fr prihan

; c ai rmas ca
i acela nears, nscând focul,

= a#

pre Hristos Mântuitorul cel ce H
s’a înlat pe cruce. Pre acesta
roag-l, s m scape de fo- £*
cui cel venic, pre mine ca-
rele strig : Pre Domnul lu~
dai-1 i-T prea înlai întru IU
toi vecii. &£

Alt lrin<iB;

i\ ceasta numit si sfnt si.

Curindu-ne cu postul, ve-
nii s srutm cu dragoste
crucea Domnului, cea pus
înainte; c ne este bogie
de sfinenie i de putere;
prin care ludm pre Hristos
în veci, p
Aceasta este crucea, cea cu SI

trei pri i mare, care m- ^
car c mic se vede, dar este

j}gc cerul de înalt, pentru pu- g
terea sa, î ridic pururea **

pre oameni ctre Dumnezeu, P
Prin care, binecuvântm pre
Hristos în veci. u

Binecuvântm fire TalfiL.

O fiin în trei fee slvesc
fr amestecare, câte trele
osebite dupre fee ; c dupre
chipul firii nu despart pre Ta- p
ti î pre Fiul i pre Duhul. ÎJCci preste toate unul este p
Dumnezeu în Treime,

i acum. a NasefrloareL

T u una, dumnezeeasc mî- g*
reas, Mrie, te-ai artat în- p
tre maici Fecioar, nscând

fjjjfr brbat pre MântuitorulItg
* t *

-
r « vai vai pic mau LUI lunii
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p Hrlstos i pzind pecetea cu-

jjjj
raiei

;
pre tine te fericim

51 credincioii în veci.

*?£

¥%

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Sa se cinsteasc preasfân-

§ tul lemn acesta, pentru care-

H le a strigat profetul de de-

mult, c era s se bage In

îjf pâinea lui Hristos, de Israili-

gs tenii cei ce l-au rstignit

;

m pre carele îl prea înlm în

H toi vecîî.

Irmosul

:

tf» S ludm, bine sâ cuvântm...«
J n groapa leilor aruncat fiind

îs „oareeând, marele între proo-

H „roci Daniil, mâinile în chipul

$*£ „crucii întinzându-i, nevt-
H „mat s

J

a pzit de mâncarea
„acelora, binecuvântând pre

H „Hristos în veci".

^ Cântarea a 5-a, Irmos :

g *T ot neamul pmântesc s
îl * salte cu Duhul, fiind lu-

H „minat
;
i s prznueasc fi-

51 „rea mini lor celorfr de trup,

H „cinstind sfinita prznuire a
„Maicii lui Dumnezeu i s

îl „strige : Bucur-te, prea fe-

„ricit Nsctoare de Dum-
„nezeu, curat pururea
„Fecioar".

H Cu sulia în coast Te-ai

51 împuns, destupându-mî îzvoa-

H rele iertrii
;
l pre lemn Te-aî

pironit în mijlocul pmân-

tului iubitorule de oameni, m
potolind osândirea cea prin

lemn, pre carele noi îl sru- M
tm acum la înjumtirea §*
postului, ludând buntatea

j£|

Ta. ft

Picai munilor dulcea cu g
dragoste ;

dealurile, veselie
;

lemnele arinelor i cedrii Li-
gj

vanului, dnuii astzi, întru m
închinarea crucii celei purt- U
toare de viea; proorocii, m
apostolii, mucenicii i duhu- |J
rile drepilor, sltai

!

Caut Doamne spre popo-
rul i spre aleii Ti, cari g*
Te laud cu fric, pentru ^
care ai rbdat moarte de bu-

|gn voie
;
s nu birueasc mul-

imea rutilor noastre, ne-
jg

msurata Ta milostivire
;

ci ne
mântuete pre toi prea bu- ^
nule cu crucea Ta, ca un iu-

bitor de oameni. IS

A Nsctoarei,

Nsctoarea de Dumnezeu £#

plângând a zis; Vrând Hris-

toase s scoi cuiele gându-
gg

rilor celor de patimi ale ce- §|
lui întâi zidit i s vindeci g
sdrobirea lui cu buntatea Ta, ||
cu voina Ta ai cltit lumea p
cea vzut, rstignindu-Te i m
rmâînd spânzurat. g

Alt Irmos
: gg

Nu ee pricepe toat limba...
||

Scoând Elisei de demult gjÎHr
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securea din râu cu lemnul,
te-a închipuit pre tine cruce,
lemnul cel de via dttor,
prin carele a scos Hristos pre
pgâni din adâncul nebuniei
îdoleti, pironindu-se pre tine.

Pentru aceasta închinându-ne
ie, slvim puterea lui.

Lumina soarelui, Mântuito-
rule, s’a schimbat întru întu-
nerec pentru rstignirea Ta
i strlucirea lunei s'a stins
i stihiile toate s’au schim-
bat cu cutremur. Pentru a-
ceasta strig ie, Cuvinte, lu-

mineaz-m pre mine cel

schimbat de întunerecul pa-
timilor, schimbând gândurile
mele cu dreapta Ta i m
mânfueste.

CU rana Ta tmduete
patimile sufletului meu; cu
împungerea coastei Tale, po-
tolete îmbolditurile dracilor
cele cu durere

; cu piroanele
Tale, Hristoase, scoate-mi pi-
roanele poftelor celor cu dul-
ceaa i cu patim, dându-mi
ca s m închin fr de pa-
tim, cinstitelor Tale patimi
i învierii.

A Nsctoarei.

pre Tine cel împodobit cu
frumuseea, Fecioara cea fru-
moas Te-a nscut; pre ca-
rele vzându-Te, neavând fru-
musee nici chip când ai ptimit,

Mântuitorule, tânguindu-se a
zis : M minunez de smere-
nia Ta, cea mai pre sus de 9
minte, Fiul meu, prin care mân- Uf
tueti firea omeneasc, ceea g*
ce se smerete. gfw

Alt Irmos
:

|H
j|

Luaimoaz-te. lumineaz-te,

.

Mergi înainte, lumineaz-te

tot poporul lui Dumnezeu i
vzând lemnul crucii pus M
înainte, srut-1 cu frica i ia gf
bucurie, slvind pururea’pre

jjj
Domnul slavei, Cel ce s'a înl- gf
at pre dânsa.

Tu eti arma cea dumne- 9
zeeasc a vieii mele, cinstit M
cruce, c pre tine înlându- g*
se Stpânul, ma mântuit; i 9
împungându-se a izvorît sân- gf
ge i ap din coapt. Cruia 9
împrtindu-m, m bucur gt
ludându-L £*

sw

Slav a Treimii. gj
jnchinu-m ie, Dumne- gf

zeire sfânt, Treime dupre
fee, Uttime dupre fire, Ta- gf
tlui i Fiului i Duhului Sfânt, jf*
unei stpânii î unei împr- m
ii, care stpâneti toate.

gj

i acum, a Nsctoarei

Munte mare eti Fecioar,
întru carele s'a slluit Hris- g*
tos, precum dumnezeescul #
David strig. Prin care noi

jff
ne-am înlat la cer, fcându-
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ne fii prin Duhul, întru tot

H fericit»

pi
¥& Slav Tlei Dumnezeul nostru, slav ie.

*3 c rLlc^j sceptrul cel rîumne-

H zeesc al împratului, vitejia

otilor, întru ndejdea ta în-

H frângeni pre vrjmai
; d-ne

#£ nou, celor ce ne închinm
| ie, biruin pururea asupra

%% barbarilor.

Irmosul

;

|| maic Fecioar i ade-

||
„vrat Nsctoare de Dumne-

H „zeu, ceea ce ai nscut fr
H „smân pre Hristos, Domne-

„zeul nostru, Cela ce s'a înl-

H „at cu trupul pre cruce, toi

|| „credincioii te slvim pre tine

*fj „i pre Dânsul dupre vredni-

cii »cie“.

jig luaunânda

H Podobie; C u Duhul stuud btrânul...

H L emnul cel prea cinstit, întru

înjumtirea postului chea-

H m la închinare pre toi câi
M îi rstignesc patimile lor,

H dupre vrednicie, împreun cu

H patimile lui Hristos. Venii
îl toi credincioii, s ne închi-

H nm lemnului Tainei celei

înfricoate

Slav, î acum; u Crucii-Nâsctoari.

Maica, ceea ce nu tie de
M mire i cea Preacurat a lui

U Dumnezeu Cuvântul, a strigat
*3 tânguindu-se i cu plângere

«$§ MIERCURI
mt

u
jeîindu-se: Oare, de acest %%
fel de vestiri de bucurie

||
mi-a adus Gavriil ? Fiul meu ! m
Mergi de plinete sfatul cel

||
nespus i dumnezeeasca rân- gig

duial. U
LA STIHOAVNA

î̂Hf
Stliilra zilei, glasul al S-l ea. ^

înjumtind calea postului H
care duce Ia cinstit crucea

|g
Ta, bine voete ca i noi cei H
mântuii de vrjmai prin

jg
credin, s vedem ziua Ta, m
care o a vzut Avraam i s'a jg
bucurat, luând pre Isaac vîu
din munte ca din mormânt; H
î s ne împrtim i cinei

celei de tain, cu pace stri- H
gând : Luminarea î Mântui-

||
toruL nostru, slav Tîe.

se
(de dou ori). |f!f

Martirica. g
Mucenicii lui Hristos cei |§

nebiruii, biruind rtcirea cu
puterea crucii, ai luat darul
vieii celei venice. De îngro-

||
zîrîle tiranilor nu v?ai spl- U
mâniat i chinuii fiind cu ||
munci, v

?ai veselit i acum
sângîttrile voastre s'au fcut H
tmduire sufletelor noastre.

||
Rugai-v, s se mântueasc H
sufletele noastre. jg

Slav. Stiliira glasul al S-lea.

S njumtind noianul pos- M
tiduî, ateptm limanul mân-
tuirîî, adic vremea ptimirii M
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Tale Doamne, celei de bun
voie. Ci ca un milostiv i în-

durat» învrednicete-ne s ve-

dem cu pace î ziua mritei
învierii Tale, iubitoride de
oameni.

i acum, lot aceasta.

Apoi se face închinciune cinstitei cruci.' la

ceasul întâi». La carele cântm Troparele
cele de Duminic. t e s’au scris urni ’;uimte.

Glasul al 3-lea, singur glasul

:

V crui credincioi, s ne închinm...

Celelalte i Olpustul,

C

La ceasul al aselea

Troparul Pro teei, glasul al fileu.

rudi Tale ne închinm.
Stpâne, i sfânt învie-

rea Ta slvim.

Slav, î acum
; tot aceasta.

Prochimen, glasul al 6-lea, Psalm 60:

S â se bucure î s se veseleasc de Tine,

toi cei ec Te caut pre Tine, Dumnezeule

Stih*

S a se întoarc Înapoi i s- se ruineze.

Din proorocîa isalel cetire.

Gap. 26, vers 21.

C iat Domnul din cel slânt va aduce
mâDia sa presto cei ce locuesc pre
pmânt, i va descoperi pmântul sân-

gele su, î nu va mai ascunde pre cei ucii.

In ziua aceea aduce-va Dumnezeu sabia cea
slânl E mare i tare asupra balaurului, ar-
pele ee fuge, l asupra balaurului celui în-

colcit î va ucide pe balaurul cel din mare.

In ziua aceea viea cea bun, dorirea lui, ca

s o stpâneasc pre ea. Eu, cetate tare, ce-

tate înconjurata de otire, în zadar o voiu

adpa pre ea, c se va lua noaptea l ziua

va cdea zidul ei. C nu este care s nu se

îi apucat de ea
;
cine m va pune s pzesc

paiele in arin ? Pentru btaia aceasta o am
lepdat pre ea. Pentru aceasta £cut-a Dom-
nul toate, câte a rânduit, arsum'am, etriga-

vor toi, cei ce locuesc într’însa, sa îacem

pace cu dânsul
,
s îacem pace. Fiului Iacov,

cei ce vin, va odrâsli î va înilori Israil, i
se va umplea lumea de rodul lui. Au nu pre-

cum el a btut, i ol însui aa se va rni ?

Sau precum el a ucis. aa i el sc va omo-
ri? L’ertâudiH i ocrându-i va slobozi pre

ei. Nu erai tu, cel ce cugetai cu duh aspru

s i ucizi pre ei cu duh de mânie V Pentru

aceasta se va lua frdelegea lui Iacov, si

aceasta este binecuvântarea lui, când voiu

lua pcatul lui, când vor sdrobi toate pie-

trele capitelor ca praful mrunte, i nu vor

rmânea copacii lor i idolii lor tlei ca o
dumbrav departe.

Prochimen, glasul al 6-lea. Psalmul 70:

S pre Tine, Doamne, am ndjduit, s nu m
ruinez în veac.

Stih : 1 ntru deprtarea Ta mântuete-mâ im scoale.

MIERCURI SEARA

IN 'SPTMÂNA DIN MIJLOC

La 1» oaurne slrjgat-am, punem Stiluri il>

cântând nccsle (S Stiluri i din M i Litiu 4.

Siihlra glasul al 4-lea. singur glasul.

ostul, pricinuitorul bun-
tilor, i-a adus acum

înjumtirea sa, artându-se
bine plcut prin zilele ce au

trecut i spre cele ce urmea-
z puindu-î de fa folosina

;

cci îndemnarea spre lucruri

bune face mai mult bine.

Pentru aceasta fcând spre

plcere lui Hristos, dttorul
tuturor buntilor, s stri-

gm : Cela ce ai postit pen-

tru noî i ai rbdat crucea,

învrednicete-ne fr osând,
s ne împrtim dumneze-
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etelor Tale Pati, vieuind
în pace i eu vrednicie sl-
vindu-Te pre Tine, împreun
cu Tatl i cu Duhul.

Alt Stihir, glasul al 5-lea.

Cei ce svâresc faptele

bune în tain, ateptând rs-
pltirile duhovniceti, nu le

vestesc în mijlocul ulielor,
ci mai vârtos le poart în
luntrul inimilor lor. i cel

ce vede toate, câte se fac în

tain, ne d plata înfrânrii.
Sa svârim dar postul, ne-
mâhnind u-ne la fete, ci în
cmrile sufletelor noastre
rugându-ne neîncetat, s stri-

gm : Tatl nostru, Carele eti
în ceruri, nu ne duce pre noi
în ispit, rugmu-ne

;
ci -ne

scap de cel ru.

Martirics.

C u dragoste sufleteasc fr
de saiu, nelepdându-v de
Hristos sfinfilor mucenici,
cari multe feluri de chinuri
prin patimi rbdând, semeia
tiranilor ai surpat i credin-
a necltit i nevtmat p-
zind, la ceruri v’ai mutat.
Pentru aceasta i îndrzneal
ctre Dânsul dobândind, ce-

rei s dea lumii pace i su-
fletelor noastre mare mil.

Alto SUMri, gîaeui l-iu.

Podobis ' F rea ludailor mucenici...

S ne splm sufletele cu

apa postului i apropiindu-ne
de cinstita i preacurata cru-

ce a Domnului, s ne închi-

nm ei cu credin; luând a-
cum dumnezeeasca luminare
i dobândind venic mântu-
ire, pace i mare mil.

Cruce, lauda apostolilor, pre
carea te înconjur cpeteniile,
puterile i arhanghelii, mân-
tuete-ne pre noi, cei ce ne
închinm ie, de toat vt-
marea; i ne învrednicete s
trecem cu bine dumnezeeasca
msur a postului i s ajun-
gem ziua cea mântuitoare,
prin care ne i mântuim.

Alt Stihir, glasul al 7 Ies :

Fodobie: Astzi privegheat Iuda...

Astzi închinându-ne crucii

Domnului, s strigm: Bucu-
r-te, pomul vieii, stricto-
rul iadului! Bucur-te, bucu-
ria lumii, pierztoarea stric-
ciunii! Bucur-te, ceea ce ri-

sipeti dracii eu puterea tal

întrirea credincioilor, arma
cea nesfrâmat, pzete, sfin-

ete, rugmu-ne, pre cei ce
te srut pre tine.

i din Mineiu patru.

Slav, i acum; glasul al S*îea.

A stzi Cel neapropiat dupre
fiin, mîe apropiat S'a fcut
i a ptimit patimi, Cel ce m J

a
slobozit din patimi; Cel ce da
lumin orbilor, de buzele ce-
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lor frdelege a fost scuipat;

i i-a dat spatele spre rni
pentru cei robii* Pre Carele

cea curat i Maica Lui, pe
cruce vzându-L, cu durere a

zis: Vai mie, Fiul meu! Cci
ai fcut aceasta? Cel împo-
dobit cu frumuseea mai mult

decât toi oamenii, fr su-

flare i fr podoab Te a-

ri, neavând chip, nici fru-

musee? Vaimie, Lumina mea

!

Nu pot s Te vd adormit;

la cele din luntru m rnesc
i cumplit sabie trece prin

inima mea! Laud patimile

Tale, închinându-m milosti-

vii Tale, îndelung rbdtorule,
Doamne, slav ie.

Eire: L umin lin...

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalmul 71 :

Bine eeto cuvântat Domnul Dumnezeul lui

Isrsil, cel ce tace minuni insusi

Stih :

Dumnezeule, Judecata Ta d-o împratului i
dreptatea Ta fiului împratului.

Dala Facere, cetire.

Cap, 0, Vers 18.

1 1 erau feciorii lui Noe, cari au ieit

din corabie: Sim, Ham si Jafet; iar
Ifiarn era tat lui Hatman. Aceti trei

sunt feciorii iui Noe. i dintr’acetia s'au îm-

prtiat pre sie tot pmântul. i a început Noe
a fl om lucrtor de pmânt l a sdit vie. i
a but dtn vin i s’a îmbtat l s'a golit în

casa sa. i a vzut FIam, tatl lui Hanaan.

goliciunea tatlui su. l ieind afara, a spus

celor doi frai ai si
;
îar Sim î lafet luând

o hain, o au pus pre amândoi umerii lor,

i s'au dus cu dosul înainte i au acoperit

goliciunea tatlui lor, i fetele lor cutau in-

napoi i n’au vzut goliciunea tallui lor. î
s'a trezit Noe de vin i a cunoscut câte i-a

fcut lui feciorul su cel mai tânr i a zis;

Blestemat s fie Ham pruncul, slug va îi

frailor si ; i a zis : Binecuvântat fie Doumul
Dumnezeul Iul Sim

;
i va fi Hanaan slug lui.

!înmuleasc Dumnezeu pre lafet is fie Ha-

naan slug lui. i a trit Noe dup potop ani

trei sute cincizeci. i au fost toate zilele Iul

Noe nou suie cincizeci de ani; î a murit

Acestea sunt neamurile fiilor lui Noe: a lui

Sim, a lui Ham i a lui lufet; i s'au nscut
lor fii dup potop.

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalmul 72:

l ar mie a m lipi de Dumnezeu, bine este

Stih :

C at este de hun Dumnezeul lui israil

!

Dela Pilde cetire.

Cap. 12, Vers 24.

O mul priceput este omul tiinei; iar i-

nima nebunilor va Întâmpina bleete-

muri, Mâna celor alei iet-ne stpâne-

te; iar cei vicleni vor îi de prad- Cuvân-

tul cel înfricoat turbur inima omului drept

;

iar vestea bun, 11 veselete pre dânsul. Cu-

nosctorul drept lui însui va îi prieten; far

gândurile necredincioilor fr blândee; pro

cei ce pctuesc, îi vor ajunge rele e, i ca-

lea necredincioilor îi va înela pre dânii.

Nu va dobândi vicleanul vânat; Iar omul cu-

rat, agoniseal scump. In cile dreptei c-

ste ylaa ,
iar cile celor ce in minte râul,

sunt spre moarte. Fiul înelept ascult pre

tatl su ;
iar ccl neasculttor întru pierzare-

Diu rodurlle dreptii va manca cel bun ; iar

sufletele clctorilor de lege, vor pieri îar

de vreme. Cel ce-i pzete gura sa, Îi p-
zete sufletul su ;

iar cel ce nu-i oprete

: buzele, fric, l va face luii. Intru po to cete

I tot cel lene; Iar mâinile celor harnici sunt

intru nevoinâ. Ufâte dreptul cuvântul ne-

;i drept ;
Iar necredinciosul se ruineaz i nu

are îndrzneal. Dreptatea pzete pro
_
cei

li fr de rutate; îar pre ceî necredincioi,

li îl face ri pcatul. Sunt care se îmbogesc
li singuri pe sine, nimic având; i sunt cari se

j: smeresc pre sine, în mult bogie, Reeum-
l| pârarea sufletului omului este bogia Iui

;

li iar sracul nu sufere certarea Lumina drep-

ilor este pururea
;
iar lumina necred racio -

!!
iior se va stinge. Sufletele viclene râce&c

l| intru pcate
;
iar drepii se îndur i miluesc.

!: i cealalt râuduial a Liturghiei celei mal
Înainte sfinite.

I! Din aceast zi rostete preotul (sau diaconul,

ij de este) i celelalte Ectenii, ale celor gtLi

II spre Luminare, î rugciunea, i se zic pân
|| îa Miercurea cea mare, aîar de Sâmbt î

Duminic,

M
mMMmM
m
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Joi a patra sptmân
LA UTRENIE

Cântm Treimicile glasului.

Dup Întâia Sbîiolqgie, zicem Sadei nete apo-
stolilor din Ooioili.

DupB a. doua Scilioiogio, zicem aceast Se-
deaJnâ a lui losif, glasul Hu.

Pod ubia: G eata îngereasc,,.

u puterea crucii întrin-
du-v, toat înelciunea

m
33
33
33
33
33
33
33

vrjmaului o ai stricat cu

adevrat, mriilor apostoli

cei ce suntei rugtori pentru
sufletele noastre. Pentru a-

ceasta, astzi întru închina-

rea ei v bucurai, rugând
pentru noi pre Unul iubitorul

de oameni.

Slav, lot aceasta,

Si acum, a Nsctoarei.

Mrie, ceea ce eti loca
cinstit al Stpânului, ridica-

ne pre noi cei czui în pr-
pastia desndjduirii celei
cumplite i a grealelor i a
necazurilor; c tu eti mân-
tuirea pctoilor i ajuttoa-
re i folositoare tare, i mân-
tueti pre robii ti.

Dup a treia Slihologie, Sedealna lui Teodor,
glasul al 7-lea,

Podobia. Doamne, noi suntem.

Doamne, vzând pus îna-

inte crucea Ta astzi, ne a-

propiem cu credin, srutân-

du-o cu cântri i cu laude,

cu fric i cu bucurie; sfin-

ete pre robii Ti i împa-
c lumea Ta, cu artarea ei,

Unule mult milostive.

Slav, tot aceasta. -

Slav, a Nsctoarei,
insâi podobia.

Doamne, noi suntem popo-
rul Tu i oile punii Tale,

întoarce-ne pre noi cei cufun-

dai în stricciune; adun-ne
ca un pstor pre noi cei r-
tcii i miluete turma Ta,
iubitorule de oameni. Mîlosti-

vete-Te, pentru rugciunile
Nsctoarei de Dumnezeu,
Cela ce însui eti fr de p-
cat.

Psalmul 50. - v '

CANOANELE ’H;
r

Apoi cântm Canonul mmelului i aceste Tri-

eânlri ale lui Ios.jf, cetind cântarea a 4-a
din Psaltire.

Cântarea a 4-a, glasul l-iu, irmos

:

L a dumne«ceaca straj.-,

D ar dttor de sfinenie, d-
ruindu-ne nou sfânt

cruce, ceea ce eti întrirea
i lauda apostolilor, astzi
eti pus înaintea a toat lu-

mea spre închinciune, uu-
rându-ne nou vremea postu-
lui.

I nsemnând umbrit crucea,

Moîsî întinzându-i mâinile, a

biruit pre Am alic; carea închi-

puindu-o i noi, s întindem
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U nîme dupre fire Te laud
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Printe, Fiule i prea sfinte
Duhule.

i acum, a Nsctoarei,

^
Nscut"ai fr de pcat, Fe-

cioar ceea ce eti cu totul
fr prihan, pre Dumnezeu
cel ce cuprinde cu mâna mar-
ginile lumii, pre Cel mai de
demult decât toate.

S av ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Apostoli, rugtori al lumis,
rugai-va s ne mântuîm i
noi, cari inem arm crucea
lui Hristos*

Irmosul

:

Venirea Ta cea cu trup,
„Hristoase, încredintându-o
„proprocul Avacum, a strigat

:

„Slav puterii Tale, Doamne".

Cântarea a 8 a, Irmos :

Aceasta numit i sfânt zi,.,

M nciir-te, cruce cea din trei

pri i dumnezeeasc, pe
care s’a pironit unul din Tre-
ime, Cei ce a luat trup, lumi-
nându-ne pre noi cei înfipi
în adâncul necredinei, cari
II prea înlm întru toi ve-
cii,

C âtîgând crucea putere ta-
re, a liberat pre cei robii
din cumplita putere a vrjma-
ului, apostolii Cuvântului cân-
tând: Pre Tine Te prea în-nlm întru toi vecii.

m
îjf
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mâinile cu posturi i cu ru-
gciuni, ca s biruim tabra
dracilor, cari se otesc îm-
potriva noastr totdeauna cu
pizm.

CU plugul cel dumnezeesc
al crucii ai arat pmântul
dumnezeeti apostoli, fcân-
du-1 roditor î odrslind bu-
na credin. Pentru aceasta
ludându-v pre voi cu gla-
suri în toi anii, slvim pre
Hristos pururea.

A Nsctoarei. •<

Maica Dumnezeului celui
bun f-mi bun sufletul meu,
pre carele l-a umplut de r-
utate cel viclean, înelandu-m mielete cu rul’ obicei;
ca sa te laud pururea, ca pre
o pricin a mântuirii mele,
pre tine cea mult ludat.

AU Irmos, glasul a] 7-lea:

V enirca Ta, cea trupeasc, Hristoase. ..

A stazi se pune înainte prea
sfânta cruce; s ne apropiem
i s o srutm pre dânsa,
pentruca este cornul mântuirii
noastre.

Darul tu vine prin însem-
narea ta, alungând negura
dracilor, cruce a lui Hristos,
arma cea nebiruit.

m
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ai! Cât va fi de înfrico-

at scaunul acela, pe carele

ezând, Cuvântuîe, vrei s
vdeti faptele mele ascunse,

mustrând nesimirea mea; ci

Cela ce eti milostiv din fire,

s Te înduri de mine atunci.

A Nsc Loarei,

in anurile cele printeti
nedepartându-Te, Te-ai sl-
luit în sânul Fecioarei, pen-

tru chemarea neamului ome-
nesc; întru a crui asemnare
Te-ai îmbrcat, Iisuse, pentru

milostivirea Ta. Pentru aceas-

ta Te ludm noi oamenii în

veci.

Alt Irmos:

?re unul, împratul slavei...

re tine te cinstim spt-
mân purttoare de cruce, ca

pre o vrednic de închinare

;

c întru tine închînându-ne
lemnului celui curat, strigm:
Preoi ludai, popoare prea

înlai pre Hristos în veci.

,
ce minune, împrate al

veacurilor! Cne-ai învredni-

cit pre noî, robii Ti, a ve-

dea i a ne închina lemnului

pe carele Te-ai rstignit. Pen-

tru aceasta cu fric, Te l-
udm în veci.

[ A Treimei.

I Binecuvântm pre Tatl, pre Fiul i pre sfântul

! Duh, Domnul.

i Dumnezeire de o fiin;

o Treime prea sfânt; Printe,

Fiule, i prea sfinte Duhule,

slvesc stpânîa Ta nedes-

prit i laud o împrie
întru toi vecii.

i acum, a Nsctoarei-

P re Cela ce a zidit pre A-

dam dupre chipul Su i S'a

întrupat din frmânttura Lui

i a deslegat blestemul cel de

demult, preoi ludai-L, po-

poare prea înlai-L în veci.

Slavo ie, Dumnezeul nostru, slav ie,

ei ce suntei ca o vioar
a Bisericii cu dousprezece
strune, ca cei ce dulce ai
cântat cuvântul înelepciu-

nii, Apostolilor, rugai-v pen-

tru poi cei ce v ludm, ca

s vedem ptimirea Domnu-
lui i s o ludm în veci.

Irmosul

:

S ludm, bine s cuvântm-

P re împratul slavei cel

„unul fr început, pre carele

„bîne-L-cuvinteaz puterile
„cerurilor, de care se cutre-

mur cetele îngerilor, luda-
„i-L preoi, popoare prea

„înlai-L în veci“.

Cântarea a 9-a, Irmos:

f-umlneaz-te, lumineazâ-te...

eselete-te, lumineaz-te
Biserica lui Dumnezeu cu

razele crucii, pre care o a-

duci înaintea tuturor credin-
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cioilor spre închinciune
;
iar

tu toat mulimea drceasc
fugi, umplându-te de întune-
rec.

Tria postului este dumne-
zeeasca cruce, ajuttoare ce-

lor ce privegheaz, întrire
celor ce postesc, aprtoare
celor ce se rzboesc. Deci, a-

dunându-ne noi credincioii,

s ne închinm ei cu dragos-
te, bueurându-ne.

Cei ce suntei temelii dum-
nezeeti ale Bisericii lui Hris-

tos, pziî-ne pre noi întru

întrirea bunei credine t ne
întrii pe piatra cea tare, a
Celui ce v*a ales pre voi, m-
riilor Apostoli.

33 A Clctoarei.

33 C eea ce ai zmislit bucuria,

H prin glasul arhanghelului,

H pierde acum întristarea inimii

îi mele cea strictoare de u-
ii flet, i-mi d Preacurat plân-

33 gere fctoare de bucurie, ca

H s aflu acolo dumnezeeasca
mângâiere.

AU Irmos

:

P re tifle. Preacurat Maic.,.

Tu inchipuindu-te prea cin-

stit lemn, ai îndulcit apele
Merrei de demult; tu, cruce a
lui Hristos, creia ne închi-

nm astzi, îndulcete-mi i
mie postul.

df-jS

Pre tine cruce a lui Hris-

tos, ceea ce eti arm nebi-

ruit a împriei, tria oti-

lor, puterea sfetnicilor, cu cân-

tri te slvim.

Slav, n Treimei.

Pre Tine Tatl cel fr în-

ceput i Stpânul i pre Cu-
vântul, cel împreun fr în-

ceput i pre Duhul sfânt, cu
bun credin toi credincio-

ii Te slvim.
5

i acum, a Nsctoarei.

- re tine cea mrit si sin-

gur Nsctoare de Dumne-
zeu, care ai încput în pân-
tece pre Cuvântul cel neînc-
put i L-ai nscut dupre trup,

cu iiyxde te slvim.

Slav -C, Dumnezeul nostru, slav ie.

re voi apostoli, ca pre
cei ce ai fost cu glas ca de
foc, cari ai ars toat usc-
ciunea înelciunii i ai s-
dit în lume buna credin, cu
cântri v mrim.

Irmosul

:

I- re tine cea Preacurat
„Maic î Fecioar, care ai

„încput în pântece pre Cu-
vântul cel neîncput i L-ai

„nscut dupre trup, cu cân-
„tri te slvim".

Luminâuda glasului, de trei ori.

LA STJTIQAWA
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sfihira zilei, glasul al 7-lea.

® râvnim pocintii vame-
ului, noi credincioii, i s
nu ne ludm ca fariseul; ci

s aducem suspinare dintru

adâncul inimii fctorului de
bine, Dumnezeului tuturor;
c El însui ne-a poruncit zi-

când: C tot cel ce se înal
pre sine, se va smeri, iar cel

ce se smerete pre sine, se
va înla. Pentru aceasta ca
un gând s strigm Lui: Dum-
nezeule, mîlostivete-Te spre
noi pctoii î ne mântue-
te.

[de dou ori.)

Martinea.

- n lucru mirosind, spre un
lucru uitâitdu-se mucenicii cei

purttori de chinuri, o cale a
vieii aflând, adic moartea
cea pentru Hristos, fiecare le

râvnind la sfâritul altuia; o,

minune! Intrecându-se a rpi
chinurile ca nite avuii, zicea
unul ctre altul: De nu vom
î muri acum, dar tot vom
muri î vom sluji firii dupre
datorie; s primim dar ne-
voia în loc de mare dnste,
socotind lucrul cel de obte,
ca i cum ar fî al nostru; cu
moartea s cumprm vieaa.
Pentru rugciunile lor, Dum-
nezeule, miluete-ne pre noi.

Slav, i acum; a Nsctoarei

P1 entru rugciunile Nsc-

toarei de Dumnezeu împac
vieaa noastr, a celor ce stri-

gm * ctre Tine: Milostive

Doamne, slav ie.

La ceasul al aselea

•
- Troparul proorocii, glasul «1 G-lea,

Crucii Tale ne închinm,
Stpâne, i sfânt învierea

Ta slvim.
Slav, i acum; tot acesta.

Prochimen, glasul al 4-leat Psalmul 73:

ar Dumnezeu, Împratul nostru, mai înainte

de vene a fcut mântuire in mijlocul pmân-
tului.

Stili :

p
entru ce, Diniuczeiile, ne-ai lepdat pân

in sfârit
l

?

Din proorocîa lsaici cetire,

Cap. 28, Vers 14.

cnirn aceea ascultai cuvântul Domnu-
lui, brbai necjii î boierii poporului
celui din Ierusalim. C ai zis: îâcut-am

legtur cu Iadul, i aezmânt cu moartea
;

vifor iute de va trece, nu va veni presta noi,

pus-am mincinna ndejdea noastr, i cu
minciun nc-am acoperit Pen'ru aceasta uia
zice Domnul: Tat, eu voiu pune în temerile
Stenului piatr de mult pre, aleas in capul
unghiului, cinstit lutru temeliile ei. i cel ce
va crede intr'îosa nu se va ruina- i volu
pune judecata intru ndejde; iar mila mea
in eumpene, i cei ce ndjduii In zadar spre
minciun c nu va trece preste voi vlîor. î
nu va strica legtura voastr cu moartea, i
ndejdea voastr cea cu iadul nu va rmâ-
nea, vifor tuviuindci-se de va veni, vei fi

lui spre clcare. Câud va trece, va ridica pre
voi; dimineaa de diminea va trece ziua,

î noaptea va fi ndejdea rea; învai-v a
auzi cei din necaz- Nu putem s ne batem,
i îni-ne am slbit a ne aduna. Ca un munte
al necurailor sculase-va Domnul, i va îi în

valea Gavaoaului, cu mânie va face lucru-
rile sale, lucruri de amrciune i mânia lui

Strein va lucra, i amrciunea lui strein
i voi nu v veselii nici s se întreasc
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legturile voastre, pentruc lucruri svârite
t rânduite am auzit dcla Domnul Dumnezeul
Savant, care va face prete tot pmântul.

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalmul 74;

jar cu m voia bucura in veac, cânta-volu
Dumnezeului lui Iacov.

Stih:

kjrturisi-ne vom ie, Dumnezeule, mrturisi-
ne-vorn ie.

JOI SEARA
A PATRA SPTMÂN

La D oamoe strigat-am. plmem^
cântând 3 podobnice ale TrJodului i 3 din

1

Mineiu. Stiluri, glasul al 4-lea,

Podobia D at' ai semn celor ce se tem..

nvredmcindti-ne a sruta
noi credincioii crucea Ta,

“Doamne, cea pururea fericit,

prin care ne-aî mântuit pre
noi, ludm milostivirea Ta
i ne rugm cu deadinsul:
Druete, Mântuitorule, tutu™

ror bucuria mântuirii Tale
prin pocin, dându-ne s
vedem învierea Ta i cinsti-

tele patimi.

Qmorîre al rbdat, rstig-
nindu-Te pe cruce, Cela ce ai

omorît moartea i ai înviat

pre mori cu cuvântul cel de
vieaa aductor. Pentru acea-
stam rog ie, înviaz Doam-
ne sufletul meu cel omorît de
pcat, dându-mi usnilin i
scutire de ruti în sfintele

zile ale postului, lubitorule de
oameni.

Alt Stihir a Iul Teodor, glasul al 4-lea:

Podobia P
re diamantul cel înelegtor...

I
nvrednicete-ne cu bucurie

a vedea i a sruta crucea
Ta cea sfânt; Te rugm pre
Tine, Dumnezeule Mântuito-
rul nostru, s ajungem î la

prea curatele Tale patimi, cu
postul întrindu-ne; ca închi-

nându-ne, s ludm rstig-
nirea Ta, sulia, buretele i
trestia, prin care feându-ne
nemuritori, iari ne-ai ridi-

cat la vieaa cea dintâi a
desftrii, ca un iubitor de
oameni. Pentru aceasta acum,
cu mulumit, pre Tine Te
slvim.

i 3 din Mineiu

Slav, i acum; a Nsctoarei.

R

Prochimen, glasul al 8-lea, Psalmul 75

:

ugaî-vîi i rspltii! Domnului, Dumneze-
ului nostru.

Stih:

r nnoscut este in ludea Dumnezeu, in israil

mare este numele Iul.

Dela Facere, cetire,

Cap. 10 Vers 32
eestea sunt neamurile feciorilor lui Noe
dup naterile lor i dup seminiile
lor. Dmtr'acetia s'au împrit hotare

)urilor pre pmânt dup potop. i era
tu tot pmântul o limb i un glas tuturor.
i a fost dup ce au purces ei dela rsrit,
au aflat câmp în pmântul Scnaar i au des-
clicat acolo, i a zi omul ctre vecinul su

;

venii s tcem crmizi i s le ardem in
foc ; i le-au fost crmida fn, loc de piatr
i lutul !o era in loc de var. i au zis: ve-
nii s ne zidim nou cetate i turn, al crui
vârî s fie pân la cer ; î s ne facem nou
nume mai înainte de ce ne vom risipi pre
faa a tot pmântul. i s'au pogorit Domnul
s vad cetatea i turnul, care zideau fiii oa-
menilor. i a zis Domnul: iat un neam este

m m,
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j£jf i o limba tuturor; i aceasta au început a

|îu face i acum nu vor înceta dintr'aceJe toate

jjg câte se vor apuca a face- Yenii i pogurân-
îtf dii'ne s amestecm acolo lire ba lor, ca s
lu nu îneleag nici unul glasul deaproapelui

ît# su. i Lau împrtiat pre ci Domnul de a-

Î8 colo preste îaa a tot pmântul; i au îuce-

LU tat a zidi cetatea i turnul- Pentru aceea s'a

chemat numele locului aceluia amestecare,

c acolo a amestecat Domnul limbile a lot

ÎS pmâu-.ul
;
i dc acolo î-a risipit pre ei preste

|||
îaa a tot pmântul.

Prochimen, glasul al 8-lea, Psalmul 76.

j£j| C u glasul meu ctre Domnul am strigat, cu

ÎS glasul meu ctre Dumnezeu, l a cutat spre

ÎS mine.
Ji#

ÎS Stih

:

n siua necazului meu, pre Dumnezeu am
cutat.

Delu Pilde cetire,

Cap. 13, Vers. 2(J.

oiele credincioilor îndulcesc sufletul;

iar lucrurile necredincioilor, departe
sunt de cunot n. Cel ce umbl împre-

un"’ cu cei înelepi, înelept va îi: iar

cel ci umbl cu cei fr de minte, se va
cunoate. Pre cei ce p^ctuesc, li vor ajunge
relele: iar pre cei drepi, ii va ajunge
binele! Omni bun va lsa moteni pre îdi

fiilor; iar bogia necredincioilor se strânge

dreoilor. Drepii vor petrece muli ani Intru

bogie; iar nedreptii vor pieri degrab.
Cel ce cru toiagul, urte pre îiul su ; iar

celace-1 iubete, îl ceart cu deadînsul. Drep-
tul mâncând va stura sufletul su

;
iar su-

flatele necredincioilor vor îi lipsite. Teme-
lie cele înelepte au zidit case; iar cea fr
de minte le-a surpat cu mâinile sale- Cel ce
umb :

drept, se teme de Domnul; iar cel

ce urab' strâmb pro cile sale, se va deîâi-

ia. Din. gura nebunilor toiag dâ ocar; iar

buzele înelepilor îi pzesc pre eî. Unde nu
sunt bot, ieslea este deart

;
iar unde sunt

holde multe, artat feste tria boului. Mrtu-
ria credincioas nu minte, iar mrturia strâmb
aâ minciuni. Câuta-vei înelepciune la cei

ri, i nu o vei afla iar la cei înelepi, les-

ne este simirea.

LA STIHOAYN
Siibira zilei, glasul al fj-lca.

ela Domnul cel ce s’a

SS smerit pre sine, pân la

moartea crucii pentru tine,

«0§ VINERI go»

din înlfare umilina i din

umilin înlarea, nu te înla
pentru buntile tale, nici so-

cotiiidu-te pre tine drept, s
osândeti pre aproapele tu,
ca fariseul cel ludros; ci

cu gând plecat aducându-i a-

mînte numai de pcatele ta-

le, ca vameul strig: Dum-
nezeule, mîiostivete-Te spre

mine pctosul i m mân-
tuete.

(de doua ori).

Martiiica-

N ucenicii Ti, Doamne, nu
s

fau lepdat de Tine, nici

s’au deprtat dela poruncile

Tale. Cu rugciunile lor, mi-

luete-ne pre noi.

^ Slav, i acum
;
a Crucii-Nsctoarei.

Podobia: A treia zi ai înviat...

Preacurata, dac Te-a v-
zut pre cruce rstignit, a stri-

gat: Ce tain strein este a-

ceasta ce vd, Fiul meu ? Cum
mori rstignindu-Te pe lemn
cu trupul, dttorule de via-

t?

Vineri a patra sptmân
LA UTRENIE

Treimicile glasului. Dup întâia Sfihologie,

Sedeiaeie orut li din Octoih. Dup a doua
Stihologie, cântam aceast Sedealnâ a lui

losii, glasul al 4-lea.

Podobie: C ola ce Te-aî imilai pe eruee.

rea cinstita cruce, ceea ce

învându-te suflete al meu, sfinete vremea postului,
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3*8

3*8

3*8

3*3

se vede; creia închinându-ne
astzi, s strigm: Stpâne,
iubitorule de oameni, d-ne
nou prin ajutorul ei s tre-

cem i cealalt vreme a pos-
tului, cu umilin, i s vedem
i dttoarele de viea pati-

mi, prîn carejne-am mântuit

Slav, tot aceasta
;
Si a cura, a Crucil-Nsc-

tcarcl de Dumnezeu.

Fre Tine, ceSaceTe-aî ns-
scut din Tatl cel fr de în-

ceput, dac Te-a vzut pe
cruce rstignit, ceea ce Te-a
nscut mai pe urm, Hrîstoa-
se, a strigat: Vai mie, prea iu-

bite lisuse l Cum Te-ai rstig-
nit de bun voe acum, Fiule,

de oamenii cei fr de lege?
Cela ce eti slvit de îngeri, ca
uti Dumnezeu, Te laud pre Ti-

ne, îndelung rbdtorule.

Dup a treia Stihologie, Sedeatna,
glasul al 4-lea.

PotluM*: Degrab ac întâmpin...

Lumina sufletelor noastre
vzând-o acum Hristoase, a-

dic prea curat crucea Ta,
l închinându-ne eî cu bucurie,

strigm luminat: Slav ie,
Cela ce aî volt a Te înla pre
dânsa; slav ie, Cela ce aî

luminat printrTnsa toat fptu-
ra; prin care neîncetat, cu cân-
tri, Te slvim.

Slav, tot aceasta.

i acum, a Crucii-Nsctoarei.

Bac Te-a vzut pre Tine

înlat pe cruce Maica Ta, ca-

re nu tie de mire, Cuvinte al

lui Dumnezeu, ca o maic
plângând, a zis: Ce minune
nou i strein este aceasta,

Fiul meu? Cum, cela ce eti
vieaa tuturor, Te împreunezi
cu moartea, vrând s înviezi

pre cei ce au murit, ca un
milostiv?

mimul 50.

t C ;*no ti ui crucii
;
pcntmc Mineiul Rf? cântsi

I ti Pavacomii.

CAKONU

L

Al crui acrostih, la Greci, este aSeata:

t>ti && ludm lemnul cel de închinciune.

Cântarea l-a, glasul al 84ea, Irmos:

re Faraon, cela ce se purta
în cru, Ia cufundat to-

iagul lui Moisi, cel ce a f-
„cut minuni oarecând, în chi-

upul crucii lovind i despr-
„ind marea i pre Israil fu-

mtorul i mergtorul pedes-
tru l-a mântuit; pre cel ce
„cânt cântare lui Dumnezeu

4Unându-ne astzi cu gând

curat si cu credincioas,

venii s ne închinm crucii

Domnului; c st de fa, d-
ruind cel°r ce se închiria ei

sfinenie mântuitoare, lumi-

nare, slav i mare mil.

Cltoarea de via cruce,

stând înainte de fa i v-
zându-se arunc razele da-

rului luminoase. S mergem
si s lum lumin de veselie,
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Îl mântuire i iertare, aducând
îl laud Domnului*

St cinstita cruce înaintea

SI celor ce privesc, ca o vedere

g minunat i ca un izvor izvo-

|| rte daruri sufleteti, oprete

H pcatele, desîeag boalele i
H întrete gândurile celor ce

îl se apropie de dânsa cu eu-
** raie.

Sluvn

g T oiagul cel ce a tiat ma-
$ rea închipuia semnul crucii,

g prin care noi fr înecare îno-
m tând prin credin, trecem

|j{
apa cea fr stare a vieii,

g scpm din toate curgerile p-
li catului i ne umplem de dum-

g nezeeasca linite.

*8 l acum. a Nsctoarei,

Când Te-am nscut negrit,

g Fiule, am scpat de dureri i
cum m umplu acum cu totul

S de chinuri? C Te vd spân-

ii
zurat pe lemn, ca pe un f-
ctor de ru, pre Cel ce ai

g spânzurat pmântul, fr nicio

inere, zis-a cea Curat, plân-
gând.

Cântarea a 3-a t Irmos:

C ela ce ai întrit dintru început .

(.f** rucea, dttoarea de toate

g ^ buntile se vede, creia
îl ne închinm i toat fptura

g prznuete cu bucurie, lunii-

g nându-se cu darul Dumneze-

ului nostru, cel ce s'a înlat
de bun voie pe dânsa.

Strlucindu-ne cu lumina
razelor crucii, întru înjumt-
irea sfântului post, s fugim
de întunerecul pcatului i s
strigm: Luminarea tuturor,

indurate Doamne, slav ie,
Slav.

L udmu-te cu cântri pre
tine cruce i cu credin" te

srutm rugându-ne, scoale-
ne pre noi din cursele vrj-
maului, cu puterea ta; i ne
îndrepteaz pre noi pre toi,

cari te cinstim, la limanul mân-
tuirii.

i acum, a Nsctoarei.

V zând vieaa omont pe
cruce i nesuferind durerea
pânteceluî, s’a fânguit prea-
cinstita Fecioar strigând: Vai
mie, Fiul meu! Ce i-a rs-
pltit ie poporul cel fr de
lege!

irmosul

:

c ela ce ai întrit dintru în-

ceput cerurile întru pricepere
„i pmântul pre ape l-ai în-

temeiat, pre piatra porunci-
lor Tale, Hristoase, m în-

trete, c nu este sfânt a-

„fr de Tine, unule iubito-

„mie de oameni

Sedealns, glasul al 6-lea.

N umai cât s'a înfipt lemnul
crucii Tale, Hristoase, teme-
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$ iît cu poft iadul, l-a slobo-
nou

m mântuirea Ta, sfinte, pentru
care Te slvim pre Tine, Fiul

lui Dumnezeu, miluete-ne
pre noi.

**mm
¥8m
*%mM
m

Slavii, tot aceasta,

i acum, a Nsctoarei.

Astzi s’a împlinit cuvan-

ii
tul cel proorocesc; c iat

M ne închinm Ia locui unde au

H sttut picioarele Tale, Boam-

H ne
;
i dm lemnul mântuirii

fjf gustând, scpare din patimi-

||
le pcatului am dobândii

î» Pentru rugciunile Nsctoa-

*s bitoruîe de oameni.
rei de Dumnezeu, tinule iu-

¥8

m
¥%m
W?
*3
¥8

m
**

T
Cântarea a 4-a, Irmos :

u eti tria mea, Doamne,
Tu i puterea mea, Tu

„Dumnezeul meu, Tu bucuria
„mea, Cela ce n 7

ai lsat sâ-

„nuri le printeti i a noastr
„srcie o ai cercetat. Pentru

S* „aceasta, cu profetul Avactim,

|£ „strig ctre Tine : Slav pu-
¥8 „terii Tale, Subitorule de oa-

H wmem“.

fes Acopermântul cel puternic

H i îndreptarea oamenilor» ar-

ii
ma credinei cea nebiruit,

Si crucea cea mântuitoare, iat

H c se vede pus înainte i
sfinete inimile tuturor ere-

ÎMC:

dincioilor, cari se apropie m
de dânsa i Ie lumineaz cu ||
darul. m
La înjumtirea postului

stând pus înainte în mijlocul U
tuturor, ca în mijlocul pmân-

||
tu lui, prea cinstita cruce, prea m
bunule, pre care Te-aî înl- H
at de bun voie, iubitoruîe ^
de oameni, sfinete lumea cu H
închinarea ei i gonete ta-

berile dracilor.
gj

Cerul i tot pmântul îm-

pretin se veselete, mucent- |f
dl cei purttori de chinuri,

apostolii i sufletele drepi-
lor cu dragoste acum se bu-

|J
cur, vzând pus în mijloc M
lemnul cel dttor de vîea, |J
carele mântuete pre toi i
pre credincioi îi sfinete cu
darul.

m

m
Slavei.

Legile Tale, Doamne, nep-
zindu-le eu neînelegtorul,
voîu sm osândesc, când vei

||
veni din cer s judeci faptele m
oamenilor. Pentru aceasta strig

ctre Tine : Intorcându-ma,
mântuete-m cu puterea cru-

cii Tale, dându-mi lacrimi de
pocin.

J acum, a Nsctoarei,

D in pântece fecioresc Te-am
nscut, Fiule, i vzându-Te
pe lemn spânzurat, nu m M
pricep i num pot cuprinde M

m
8*

m
m

M

^ i
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fs înlimea tainei i adâncul

H judedecilor celor multe, stri-

n gat-a cea Preacurat; precare

H cu glasuri fr tcere, ca pre

^ o Maic a lui Dumnezeu, o

fericim.

^ Cântarea a 5-a t Irmos:

3*8 O entru ce nVai lepdat dela

H * faa Ta, Ceia ce eti lu-

H „min neapus i m'a acope-

„rit întunerecuî cel strein,

H „pre mine ticlosul? Ci tna

Si „întoarce, i la lumina porun-

H „cilor Tale îndrepteaz cile

H «mele, rogu-m“.
Kt

*8 Strigai neamuri, glsuîi,

H cântai seminii i sltai înain-

ta tea lui Dumnezeu, Celui ce

ff ne-a dat crucea întrire ne-

H cltit
;
cari ne desftm acum

în vremea postului, osptân-
du-ne sufletul i gândul.

Si

H Toate otile cele fr de

H trup te înconjur pre tine

H cruce preasfânt i noi oa-

S8 menii astzi atingându-ne de
tine, cu buze de lut, lum cu

H dragoste sfinire i binecu-

H vântare, slvind pre cel ce

H s
J

a pironit pre tine.

lmduete patimile sufle-

H tului meu, cele de prete ani,

U îndurate Doamne, i m în-

H vredniceste a fi închintor

H sfintelor
* Tale patimi, fcân-

du-m mai bun în vremea

eog VINERI

postului, ca s art i prsi-
rea de ruti, prea bunule.

A Nsctoarei.

p re cruce vzând pre Cel ce

s’a nscut din tine, mai presus

de minte, pentru buntatea
Sa, Preacurat te-ai rnit la

inim i ai zis : Vai mie, dam-
nezeeseu le Fiu! Cum suferi du-

rere pentru toi? Inchinu-m
milostivirii Tale, Doamne,

TRICÂNTARK
Glasul al 4-lea, Irmos

:

S pimâatatu-s’au toate.

L umintorii i-au ascuns lu-

mina lor, vzându-Te pre

lemn pironit fr dreptate,

pre Tine, Cela ce unui eti
drept i îndelung rbdtor;
Carele ai îngrozit întunecatele

stpâniri ale vicleanului, cu

puterea Ta, Mântuitorule.

S ne splm feele cu apa
postului l s srutm lemnul
pre carele s’a înlat însui
Hristos, înbrcându-Se cu trup

muritor, ca s omoare pre

cel ce ne-a omorît pre noi*

Ouce preacinstit, lauda a-

postolilor, arma purttorilor

de chinuri, slava preoilor, în-

grdirea cuvioiîor, pzitoa-
rea tuturor credincioilor, p-
zete, sfinete pre cei ce se

închin .ie cu credin,
A Naseatoareî.

Fecioara, via cea adev- 8|
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rata, vzând spânzurat pre
lemn strugurul pre carele l-a

odrslit, a strigat: Fiule, vars
din Tine must, carele s o-
preasc beia vrjmailor, ce-

lor ce în deert Te-au rstig-
nit pre Tine, cel îndelung
rbdtor întru toate.

ASt [r.TioSj glasul acelai:

Mi mineaz ui pre mine ...

Astzi se pune înainte cru-

cea Ta, lemnul vieii cel vred-
nic de închinciune i lumea
se bucur pentru venirea Du-
hului, srutându-o.

Vzând crucea Ta pus
înainte, slujitorii cei cereti
pre Tine, Doamne, Te laud
î dracii se cutremur nesu-
ferind puterea Ta.

Slavii, a Treimii.

slvim Treimea cu dreap-
t credin, împreun cu Ta-
tl i cu Fiul, pre Duhul Sfânt,

pre o Dumnezeire care este

Unirne în trei ipostasurL

i acum, a Nsctoarei.

Maic i Fecioar, te mr-
turisim noi credincioii cu
dreapt credin, pre tine ceea
ce ai nscut negrit pre Hris-

tos, Dumnezeul nostru, pre
linul cel mult milostiv.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Oela ce Te-ai rstignit pe
Pevc, pe Chedru i pe Chi-

paris, Fiule al lui Dumnezeu’
sfinete-ne pre noi pre toi
i ne învrednicete a vedea
patima Ta cea purttoare de
vîea.

Irmosul

:

L umineaz-m pre mine,
„cela ce mânec de noapte,

„fctoare de via cruce a lui

„Hrîistos, pre cel cem închin

„ie cu fric, rsrindu-mî
„pururea zi de mântuire*.

Cântarea a 6-a, Irmos

:

C iiretc-m, Mântuitorule...

^
nfigându-se crucea în p-
mânt, s’a fcut cdere dra-

cilor, care vzându-o noi a-

cum pus înainte cu slav i
srutându-o, ne sculm din

cderile pcatului.

Dnlându-Tepre Tine, Hris-

toase, ca pre un împrat i
domn, srutm crucea care

ne-ai druit, s ne fie ca un
zid nesurpat, întru înjumt-
irea dumnezeescuîui post,

bucurându-ne.

Mari daruri dându-ne nou
tuturor, se vede crucea Dom-
nului, cea pus înainte. Deci,

s ne apropiem oamenilor, s
lum lumina inimii î a sufle-

tului.

l acum, a Nsctoarei.

intrete-ne pre noi Prea-
curat, ca s postim de toat
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rutatea i ne d putere pu-
rurea s ne oprim de faptele

cele rele i viclene, ceea ce
eti folositoarea tuturor oa-
menilor.

Irmosul:

Curete-m, Mântuitorule,
„c multe sunt frdelegile
„mele i m ridic dintru a-

„dâneul rutilor, rogu-m;
„cci ctre Tine ani strigat,

„i m auzi Dumnezeul mân-
tuirii mele 1

'.

CONDAC

glasul al 7-lea.

Nu mai pzete înc sabia
cea de vpaie ua Edemului

;

c întriînsa a venit preasl-
vit legtur, lemnul crucii;

acul morii l biruina Iadului
s’a gonit

;
c de fa aî sttut,

Mântuitorul meu, strigând ce-

lor din iad: Intrai iari In

raiî

ICOS:

Trei cruci a înfipt Filat in

Golgota: dou tâlharilor i
una dttorului de viea, pe
care a vzut-o iadul i a zis

celor de jos: O, slugile mele
i puterile mele, cine este cel

ce a înfipt piron în inima
mea? Cu suli de lemn nria

împuns fr veste i m rup.

La cele din luntru ale me-
le m doare, pântecele meu
se chiuuete, simirile-mi

turbur duhul; i m silesc a
lepda din mine pre Adam
i pre cel din Adam, carfmi
sunt dai prin lemn; c lem-
nul iari îi duce în rai.

Cântarea a 7-a, Irmos :

D e pogorirea lui Dumnezeu,
focul s’a ruinat în VaviIon

„oarecând; pentru aceasta ti-

„neril în cuptor cu bucuros
„picior, ca Intrio grdin ver-
„de, sltând, au cântat : Bine
„etî cuvântat Dumnezeul p-
rinilor notri

Cel mai presus decât vre-
mile se arat sub timp îmbr-
cat în trup i tmduete pa-
timile noastre cele din toat
vremea, pentru buntatea sa,

în vremea postului în care este

pus înainte dumnezeeasca
cruce, sfinindu-ne pre noi.

L udm, ne închinm t sl-
vim Doamne puterea Ta, c
ne-ai dat nou, robilor Tai,

dumnezeeasca cruce, desfta-
re neîmpuinat i pzitoare
sufletelor i trupurilor noastre.

S nu m ari, Doamne?
defimat în ziua întrebrii
pentru ruti, nici s m le-

pezi ruinat dela faa Ta
;

ci

s Te înduri i s m mâiitu-
eti cu cinstit crucea Ta, ca
Un prea bun.

Slav-

îndulcind Moîs! apele cele
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m amare eu lemfluf, a închipuit

J| darul tu, cruce; c ne-am sc-
Pat cu puterea ta de amrciu-

*£ nea patimilor. Pentru aceasta
îndulcete-ne acum pre tioî,

cari te srutm, cu umilina
îs sufletelor.

397

yi acum, ti Nsctoarei,
nM

î

wj
J rgete strâmtoarea minii

ff mele cu rugciunea ta Stpâ-
j8 n, ceea ce ai strâmtorat toate

lip meteugurile lupttorului, i
ma povauete s merg pre

fS calea cea strâmt, spre desfa-

H tarea vieii, Maica lui Dum-
#£ nezeu.

ftg Cântarea a 8-ft, Irmos:

||
T\

H mJ e apte ori cuptorul, mun-
„ciforul haldeilor, l-a ars ne-

U „bunete pentru cinstitorii de
S «Dumnezeu; iar vzându-i pre
îp „acetia cu putere mai bun

„mântuii, fctorului î rs-
m „cumprtorului au strigat:

jj
„Tineri bine-L-cuvântai, pre-

î|
J-?ÎL

ludai-L, popoare prea
*1 „înlai-L întru toi vecii

Jjj

1 ras-a oarecand cu lemnul
securea din râu dumezeescul

g Eliseu, mai ’naînte înseirmân-
i# du-te de departe, cruce prea

cinstit; c prin tine scotân-
Hj du-ne din adâncul înelciunii

!§
la credina cea adevrat, ne ;

|
învrednicim a te vedea în ziua

| de astzi i a ne închina tie

|
cu credin, culegând mântuire.

iot

K<m
x*

M

u

m

Mai înainte te-a însemnat de
demult Jacov prea artat pre
tine, prea cinstit cruce, prin
binecuvântare; iar noi cu darul
mvrednicindu-ne a te vedea, ne
apropiem toi cu credin ne-
îndoit î atingându-ne lum
binecuvântare din destul, lu-
minare, mântuire i deslegare
de pcate.

â Ibuidu-ne cu fapte bune,s H
ne apropiem prin înjumtirea jfe

postului, veselindu-ne, i s **
srutm cu credin crucea U
Domnului; ca îndreptându-ne g*
cu putera ei, s svârim c-
latorfa cu bun dragoste i s Sjf

ajungem luminai la dumne-
zeeasca patim.

- l rn > t mA Treimei. ^
l
7
irea cea de o fiin, cea I?

împreun vecuitoare, cea de H
tm scaun i singur prin sine, gfdesprit dupre fee, pre Tatl jg
cel nenscut, pre Fiul i pre jJJ
Duhul Sfânt, fiina cea nezî- iî
dit i Dumnezeirea toi Iau-

jf|
dându-o, s o slvim zicând:
preoi binecuvântai, popoare
prea înlai-o pre dânsa în M
veci. U

A Nsctoarei
gjj

^zându-Te acum ca un miel
fr de rutate rstignit i pi- ^
ronît pre cruce de cei*fr M
de lege, Fiul meu, Cela ce eti Mfr de început, m sfâîi la ^

3 ^
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fS inim i sunt cuprins de du-

j}|
reri ea o Maic, strigat-a cea

#3 Preacurata; pre care o ludm
H cu glasuri fr tcere, dupre
*3 datorie întru toi vecii.

§*& Alt Irmos:

*8 Pre tinerii ecl binecredineioi.

î| V zând fptura patima Ta,

H cela ce eti fr patim, a p-

li
timit împreun cu Tine, în-

H delung rbdtorule; soarele

B
s’a stins i pietrele s’au des-

picat, tot pmântul s*a cltit

H cu fric strigând: Pre Domnul
£3 ludai-L lucrurile î-L prea

H înlai întru toi vecii.

** indurate, Dumnezeul meu,

p ceart fiarele trestiei cele cum-

£g plite, care m necjesc în

luntru Mântuitorule, Cela ce

ai rbdat ocar fr de cinste,

btut fiind cu trestia, Hris-

toase, vrând s cinsteti pre
toii cei necinstii, pentru cl-
carea poruncii celei de demult.

Când îmi aduc aminte de
înfricoata Ta judecat, prea
drepte judectorule,m cutre-

mur i m spaimântez î m
tângui esc, cugetând la lucru-

rile mele cele vrednice de o-

sand; pentru aceasta, Mân-
tuitorule, s nu biruiasc mul-
imea rutilor mele milosti-

virea Ta cea mult.

|j||
A Nsctoarei.

Cela ce Te-am nscut pre

t

***3388*
i

34
84

Tine fr dureri, rabd dureri

întru rstignirea Ta; mi se

aprind toate cele din luntru;
cci cu piroane Te-ai pironit,

cu sulia în coaste împungân-
du-Te îndelung rbdtorule,
strigat-a prea curata Fecioar.
Pre care, ca pre Nsctoarea
de Dumnezeu, cu un glas s
o ludm.

Alt Irmos:

Toate lucrurile lui Dumnezeu.

S izvorasc munii dreptate

înelegtoare î dealurile s
se veseleasc, c astzi ne în-

chinm lemnului crucii, pre

carele îl prea înlm, Hris-

toase, în veci.

D arul crucii este înfricoat,

c gonete taberiîe dracilor,

druind oamenilor ape de t-
mduiri. Pentru aceasta Te
ludm pre Tine, Hristoase, în

veci.

A Treimei,

Binecuvântam pre Tatl...

S ludm pre Tatl cel fr
de început i pre Fiul împre-
un cu Duhul Sfânt, pre Tre-
imea cea de o fiin, o sta-

pânie î un Dumnezeu ludând
si cântând întru toti vecii.

84
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i acum! & Nsctoarei,

T oat limba pmântenilor
te laud pre tine, Fecioar, 34

ca ai rsrit lumina cea nea- t#
proplat carelumineaz lumea, 34



&
A PATRA SPTMÂNA PIN

-

POST gg 399

pre Hristos Dumnezeu, pre

carele îl preaînlin întru toi

vecii.

Siavâ ie, Dtimaezenl oo»tru, a]av ie.

Se bucur marginile p-
mântului de închinarea crucii

Tale, iubitorule de oameni,

îngerii în ceruri astzi dn-
uesc împreun eu noi ludân-
du-Te, Hristoase, în veci.

Irmosul ; S& l&ud&Qi, bine s cuvântm.

Toate lucrurile lui Dumne-
zeu i toat zidirea binecu-

vântai pre Domnul, c oa-

p „meni lor pe pmânt a rsrit

jj|
„lumina i toat lumea a lu-

M „minat i via venic lumii

JS „a druit; cantai-L popoare
„i-L prea înlai pre El în

H
„veci".

Cântarea a fi-a, Irmos:

jH pimântatu-s'a de aceasta

gg cerul i marginile pmân-
„tulul s’au minunat C Dum-

H „nezeu s’a artat oamenilor

Si „trupete î pântecele tu s'a

Jf „fcut mai desftat decât ce-

gg
„rurile. Pentru aceea pre tine,

„Nsctoare de Dumnezeu, în-

gg
„ceptoriile cetelor îngereti

m „î omeneti te slvim".
§*£

'

0
Vin de cat- ai prea Bunule

sdruncintura mea, pre cruce

SS oarecând pironindu-i mâinile

g| î picioarele cu piroane, Imp-
fe rate al tuturor: i în coast

Împungându-Te, cu oet i cu

fiere fiind adaptat, veselia tu-

turor, dulceaa, slava i mân-
gâierea cea venic.

Mai frumoas eti decât sa-

firul i decât aurul î lumi-

noas ca soarele, dunmeze-
easc cruce; c de i stai cu-

prinsa în loc, dar pururea eti

înconjurat cu fric de pute-

rile cele netrupeti; i cu dum-
nezeetile raze ale puterii tale

luminezi plinirile lumii.

Crucea este liman celor în-

viforai, povuire i întrire

celor rtcii, slava lui Hristos,

puterea apostolilor i a proo-

rocilor, întrirea mucenicilor,

scparea tuturor oamenilor;

pre aceasta vzându-o toi

pus în mijloc, cu înfrânare o

srutm.

Când vei vrea s vii pre

pmânt s judeci lumea, pe
care ai zidit-o, Doamne, mer-
gând înaintea Ta ostile înge-

reti i crucea strlucind îna-

inte mai mult decât razele

soarelui, atuncea cu puterea

ei s Te milostîveti i sm
milueti pre mine, carele am
greit mai mult decât toi oa-

menii.

A Nsctoarei.

Fr stricciune Te-am ns-
cut pre Tine, pre carele Te-a
nscut Tatl din pântece mai

m
s*MM
M

M

g*M
M
£#

m
s*MM
fc*

mm

m
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M
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Mm
m
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#8 înainte de veci; i cum Te de-
ii faci? Oamenii Te rup pre Tî-

H ne, Fiule, î-i ptrund coasta

p cu sulia, mâinile i picioarele

jj|
îi pironesc fr omenie? Stri-

H gat-a cea Preacurat, pre care

H dupre vrednicie o slvim.

Alt Irmos:

Tot neamul pmântesc...

9
Cu lemnul crucii ai stins,

Hristoase, vpaia pcatului i
H piron indu-Î mâinile, ai se-

fg pat dîn mâna lupttorului pre

g Cel ce i-a întins fr opreal

J8
mâinile spre mâncarea rodului,

M de a crui mâncare numai

f ai poruncit s se fereasc,
S§ Hristoase mult milostive.

*s

H I nvrednicete-ne s vedem

H curat patimaTa, Hristoase,

H care a izvorât neptîmirea tu-

li
turor oamenilor, trecând cu
vederea pcatele noastre, ale

H celor ce ne închinm fr pati-

m m cinstitei crucii Tale i f-
li cându-ne fii adevrai ai

H învierii.
*8

H Cu învierea Ta ne-ai înlat

H pre noi cei czui în moarte,

H moartea stricând
;
i ne- ai îm-

ÎJ
pcat pre noi cu Printele

p Tu, vrsandu-Î pentru noî

H sângele, fctorule de bine.
Pentru aceasta Te slvim ca

p pre un Dumnezeu mântuitor,

U|
atotputernic.

M
8?
îfseMi acum, a Nâsc&toarei.

C eea ce una aî nscut îne- ||
lepciunea lui Dumnezeu eea p
îpotalic, înelepete-m, ro- H
gu-m, ca s scap de vide- p
ugiirile, pândirîle i de me- M
teugirile maestrului rutii,
Nsctoare de Dumnezeu, Fe- p
cioar, care nu tii de nunt, ^
scparea cea tare a cred în- p
cioilor.

MM
8*m

8*

Alt Irmos;

P re cel nscut al tu.

,

C institei crucii Tale pre care
gj

o înconjur otîle îngereti, lî
închinândn-ne i noî, o slvim. ||

L emnul cel preacurat prin |j
carele am luat vlea, noi cei s*

mai dinainte omorîi, crucea ||
Mântuitorului s o slvim. mm

Slav, a Treîmei,

P re Tatl cel fr de înce- ||
put, pre Fiul cel împreun fr %%

de început i pre Duhul, cel

de un scaun, pre sfânta Tre- M

i acum, a Nsctoarei. ^
M aic, care nu tii de mire, H

î Fecioar, toi Preacinstit lf
te ludm, c fr smân
ai nscut pre Ziditorul. H
Slav le

?
Dumnezeul nosliu, slav ie.

P re cei ce $*au învrednicit m
a te vedea pre tine, cruce a |f

Hrîstos, sî a te sruta, în- ^

ime s o slvim.
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drepteaz-i s ajung la prea-
sfânta patim.

Irmosul :

Pre cei nscut al tu fr
„smân, Nsctoare de Dum-
nezeu Preacurat, pre Hristos

„Dumnezeul nostru, cu cântri
„fr tcere II slvim".

Luminandu glasului, de trei ori.

LA STIHOAVN
Stiliira zilei, glasul al 4-lea.

Cerctorule al adevrului i
cunosctorule al celor ascunse,

Doamne, pre fariseul cel ce

se biruia de trufie i cu bu-
ntile cele din fapte se în-

drepta l-ai osândit; iar pre
vameul cel ce se ruga cu

umilin i se osândia l-ai în-

dreptat. Pocinii acestuia i
pre noî arat-ne râvnitori, Cel

ce Te-ai rstignit pentru noi

i ne învrednicete iertrii, ca

un iubitor de oameni.

(de dou ori),

Martmca.

C ine nu se minuneaz, sfin-

ilor mucenici, vzând nevo-

ina cea bun cu care v’aî

nevoit? In ce chip fiind cu trup,

ai biruit pe vrjmaul celfr
de trup? Pre Hristos mrtu-
risind i cu crucea într'armân-

du-v. Pentru aceasta, dupre
vrednicie v’ai artat izgonî-

tori dracilor i barbarilor îm-
potriv lupttori; rugai-v

ii
neîncetat, s se mântueasc

i!
sufletele noastre.

Slav, $i acum; glasul al 8-lea.

Astzi Stpânul fpturii î
![ Domnul slavei pre cruce S'a

pironit i în coast s’a împuns,

:j
fiere i oet a gustat, dulceaa

i
Bisericii! Cu. cunun de spini

i!
S’a încununat, Cel ce acoper

| cerul cu nori; cu hain de

J
ocar s’a îmbrcat i preste

i|
obraz S’a btut cu mân de

1!
rân, Cel ce a zidit pe om cu

|i mâna; pre spate S’a btut, cel

| ce îmbrac cerul cu nori;

ii scuipri i rane a luat, ocri
II i pumni i toate le-a rbdat
|i
pentru mine, cel osândit, Rs-
cumprtorul meu î Dum-

t nezeu, ca s mântueasc lu-

mea de înelciune, ca un mi-

ji
lostiv.

Cea&ul l-ia l Apolîsul.

La ceasul al aselea.

Troparul Proorociri, glasul al 6-loa.

C rudi Tale ne închinm,
|! Stpâne, i sfânt învierea Ta
;

slvim.

Slav, l acum
; tot aceasta.

Prochimen, glasul al 6-1eat Psalmul 77

:

|
j ar el este îndurat l curete pcatele lor,

8 Stih;
I i

u

Lua(î aminte poporul meu la legea mea.
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Din proorocirea Isaiei cetire.

Cap. 29. Vers tS

i a zis Domnul: apropie-ae de mine

ai poporul acesta eu gura sa, l cu bu-

zele sale mâ cinstete, iar inima lor

departe este deia mine; iar în zadarm cin-

stete învând porunci omeneti i învturi-
Pentru aceasta eu voiu adaoga a mula pre
poporul acesta i îi voiu muta pre ei, l voiu

pierde înelepciunea iuelepilor, i mictea
celor pricepui o voiu ascunde. Vai celor ce

fac sfat adânc
!
i nu prin Domnul, vai celor

ce iac sfat într'asetins!
Ti vor fi întru întu*

nerec lucrurile lor, i vor zice: Cine ne-a vzu:
pre noi? i cine ne va cunoate pre noi?
Sau cele ce le facem noi? Au doar mi v
vei socoti ca intui olarului? Au doar va zice

zidirea celui ce o a zidit pre ea: nu m'aî

zidit tu? Sau fptura celui ce o a fcut : nu
înelepele m'ai fcut? Au nu înc puin, i
i se va muia Livanul ca muntele Herniei i
Hermelul ca 0 dumbrav se va socoti? i vor

auzi în ziua aceea surzii cuvintele crii,, i
cei dintru intunerec i cei din negur; ocii
orbilor vor vedea. i se vor bucura sracii
pentru Domnul cu veselie, i cei fr de n-
dejde dintre oameni se vor umplea de bucurie.

Lipsit-n cel fr de lege i s’a sfârit cel trufa
i au pierit cei ce fac frdelege întru mu-
tate. i coi ce rac de pclucsc oamenii cu
cuvântul, i pre toi cel ce mustr în pori,

piedica le vor pune; pentruc an abtut pe
cel drept la cei nedrepi Pentru aceasta ea
zice Domnul asupra casei lui lacov, care o a

ales din Avraam :"nu acum se va ruina lacov,

nici ii va schimba acum faa Israil. Ci când
vor vedea fii] lor lucrurile mele, pentru mine
vor sfini numele meu i vor sfini pre sfântul

iui lacov l de Dumnezeul lui Isrsil se vor
teme.

Prochimen, glasul a? 5-lea, Psalmul 77:

Ajut-ne nou, Dumnezeule, Mântuitorul
nostru.

Stih:

D umnezeu-c, venit-au Deaimirile în mote-
nirea Ta.

i se fac© închinarea crucii, întocmai ca i
Duminici. Dup Apolisul ceasurilor, cântm

Sithtfile, glasul al 2-lea:

V culi credincioii s ne închinm...

tCaui-Ie Înapoi, Duminic dimineaa).

Apoi se ia cinstita cruce i se duce in

sfântul altar.

VINERI SEARA

A PATRA SPTMÂN
La Doamne strigat-am, punem Stikîri 10 : cân-

tm Stihira zilei, de dou ori ; apoi 4

maririoe ale glasului i 4 din Mineîu.

Stihira glasului al G-lea, singur glasul:

când vrednicia sufîetu-

lui meu roab patimilor,

rtram fcut ca un dobitoc î
nu m pot uita spre Tine,

Prea înalte; cî plecându-m în

jos, Hrîstoase, ca vameul m
rog strigând ctre Tine : Dum-
nezeule, miioti'vete-Te spre

mine i m mântiete.

Patru martiri ce din Octoih i patru din Mineiu.
Slav, a morilor . a Iui loan Damaschin. Si

acum. a Nsctoarei, cea Întâi a glasului,

dogmatica.

Eire, L urnin lin...

Frocbimeu, glasul al 4-lea, Psalmul 79:

C ela ce pati pre Iarail, la aminte, Cela ce
povuii ca pe o oaie pre -Iaii'.

Stih:

‘-1 ela ce ezi pre Heruvimi, aratâ-Te.

Dela Facere cetire.

Cap. 12, Vers i.

i a zis Domnul lui Avraam : iei din

pmântul tu i din rudenia ta i din

casa tatlui tu i vino in pmântul
oare voiu arta ie, i te voiu face pre tine

neam mare; i te voiu binecuvânta i voiu

mri numele tu i vei îl binecuvântat. i
voiu binecuvânta pre cei ce te vor bineeu-
vâ )ta i voiu blestema pre cei ce te vot

blestema; i -se vor binecuvânta intru tine

toate neamurile pmântului. i s
f

a dus Avraam
precum i-a zis lui Domnul; i s'a dus eu el ]
i Lot. l era Avraam de aptezeci i cinci

de ani, când a ieit din Haran, i a luat A-
vraam pre Sara, femeia sa, i pre Lot, feciorul

fratelui su, i toate averile sale care agoni-

sise i tot sufletul, care- 1 dobândise înHar&n,
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S
eî ft ieit ca s moai^â in pmântul Hanaan.
!)i a li venit iu pmântul Hatman; i a strâ-
Mtut Avraain pmântul tu lungimea lui pduâ

frg
la locui Sjliem, la stejarul cei înalt; i Ha-

*£ naneu loco iau atunci pre pmântul acela. Si
S ' 1 «ratai Domnul lui Avraam, i i-a zis lui'

%% seimniei tale vufu da pmântul acosta: i u
££ zidit acolo Avraam altar Domnului, cel ce s'a

artat Iui,

H ipochimen, glasul al 2 lea, Psalmul 80;

jt-^
B ucurai-v& Iul Dumnezeu, ajutorului nostru.

Stih :« Luai Psalmi i dai tampin,.,

| Dela Pilde cetire.
î
£ Cap. 14, Vers. 16.

< {,' I
mul cel iât do rulu te crede tot cu-

. X y yânttii; iar cel înelept vine la pocin,
î / ,

Infeioptul temândU’Se, se ferete do
s iilu, iar col fr do minte ndjdulndu-se în
î sino, se amestec Cu ceLfrâ de lege. Cei grab-
î nu; la mânie lucreaz fr de socoteal, iar

?
ornai înelept multe rabd. Mebuou Împart

i raulutea; iur cei ou minio se iu de tiin,
s

Liueca-vor cei ri înaintea celor buni
; i cei

* necredincioi vor sluji la uile celor drepi,
t

Prietenii vor urî pre prietenii oei sraci; iar

|

prietenii celor bogai sunt muli. Cel ce nu
ciqsleie pife cel miel, pctuete; iar ce)

î ce ju Unete pe sraci, fericii este. Fiind r-
:

â0* f c°i nedrepi, lucreaz rele; iar cei buni
!
Jac mil i adevr. Nu tiu mila l credina

!

fcturii de rele; iar mila i credina este ia
i c ei ce lucreuzâ cele bune. Tot cel co poart
!

SÎIJa, re do prisosit; iar col dezmierdat i
nepurtator de grij în lips va îi. Cunun în
(eicpilor este bogie lor; iar vieaa nebu-
nilor este rea. Mântuete din rele sufletul
martuna credincioas

;
iar cel viclean a IA

minciun. Intru frica Domnului este ndejde»
eelu i ture. i fiilor sili va lsa reazem de pace

§1 cealalt rdudulal a Liturghiei colei mul
inii] o Lc sfini le. Iar când nu este Liturghie,

am artat in Vinerea a doua.

SAMBATA
A PATRA SPTMÂN
LA UTRENIE-

Aliluia, i troparele glasului al 3-lea;

A poslnli, mucenici i prooroci.,,

(de 2 ori).

|i Slav.

P omenete, Doamne...

i acum.
jj-r

:*

i; M aic sfânt,.,

||

l Catisirm 16. Apoi ezândele nmrtJr.îce^ diu
Octoib, ale glasului.

[î Dupti

I aricii cei fr prihan.

.

Cântm ;

i| Uino eti cuvântat, Doamne,.,

' eata sîicflor a aflat izvorul.,,

ii
Apoi zicem edeai na morilor, glasul al 5-lea:

O (lihnete, Mântuitorul nostru,.

Slav, i acum.

C olu ce ai rsrit din Fecioar,.,

Pentru aceasta caut iu Sâmbta a 2-a.

i|

CANOANELE
' Cântm Canonul Mi neii.il ui i al hramului i

jf
patnicutarua dupre rând mala, ui crei Stih

Jf
de pro margine caie;

âufnrea mucenicilor...

I;
i se ^fetesc cânturile din Psaltire, facerea

Joi Ioslf.

Cântarea a 6-a, glasul al 4-lea, Irmos:

!| I n luciul valurilor vieii.

*
!

' recut-ai mucenicilor hota-

jj

^ rele trupului, suferind cu
II mult rbdare munci î dureri;
pentru aceasta uurai toat

||

durerea i necazul celor ce

j v laud pe voi.

||

O astea sfinilor mucenici s’a
;

împreunat cu întunerece de !

i| ^geri i se roag Preasfân-
i

tu lui Dumnezeu, cas ne scape i

pre noi de întunerece, de gre-
ii eii, ca cei ce au plcut lui

if Hristos.
prooroci ., ^

j
>- j&A, j£}> îi O morîndu-Te i adormind
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în mormânt Hrîstoase, ai ri-

dicat pre cei mori i celor ce

an adormit întru credin le

dai bogie de buntate, Hris-

toase, odihna cea cu toi sfinii.

A Nsctoarei-

D umnezeu, Cuvântul lui

Dumnezeu, cutând s îndurn-

nezeeasc pre om, S’a întru-

pat din tine, Preacurat, i
Se vede om; pre acesta roa-

g-L neîncetat, s aflm noi

mil în vremea rspunsului.

Alt trîeâ acare, a I ai Teodor, glas acelai.

Irmos:

C afundat fiind,

.

Neprtinind trupului i sân-

gelui sfinilor, la toat mun-
ca ai sttut fr temere,

netgâduind pre Hrîstos. Pen-
tru aceasta, Hrîstos v'a trimis

vou cununi din cer.

S întâmpinm prznuirea
mucenicilor, împodobii fiind

cu fapte bune i s strigm
cu cântri de Dumnezeu însu-

flate; Voi suntei cu adevrat
luceferi pe pmânt, mucenici
ai lui Hristos.

Slav, a Treiniei.

"reime sfânt, pre Tine Te
slvesc, firea ceafr de înce-

put, un Dumnezeu, un Domn,
trei fee : a Tatlui i a Fiului

î a Duhului; nenscut, ns-
cut i pureeztor, pre Tine
cea singur i pururea venic.

i acum. a Nsctoarei.

F ericit mireas a lui Dum-
nezeu, cum ai nscut fr de

brbat i ai rmas ca i mai
înainte?C ai nscut pre Dum-
nezeu, minune înfricoat!
Deci, roag-L s se mântuea-
sc cei ce te laud pre tine.

tii : M iminat este Dumnezeu intru sfinii si,

Dumnezeul Iul Israil

Tierile mdtiîrilor voastre

vzându-le, v veselii de sân-

gmîrile voastre, bucurâtidu-

va; rugaî-v cu deadînsul

Domnului pentru noi, muce-
nici pururea mrii.

StitL S uîletele lor intru bunti se vor s-
llui i seminia lor va moteni pmântul.

C ela ce m’ai zidit din p-
mânt i tn’aî înviat i mi-ai zis

iari s ma întorc In pmânt,
odihnete pre robii Ti, pe

cari i-aî luat î-i ridic din

stricciunea morii, Doamne.

Irmosul

:

C afundat în viforul pca-
telor i ca în pântecele chi-

lului fiind inut, strig ctre
„Tine cu proorocul: Doamne,
„scoate vieaa mea din stri-

cciune i ma mântuete“.
CONDAC

. Glasul al B-lea.

C ti sfinii odihnete, Hrîstoase...

ICOS

T u însuti eti îrâ de moarte...

(caut în Sâmbta & doua)-
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*3
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*3

Cântarea a 7-aj Irmos

:

]n vpaia focului fîmd tinerii.

I
mbrcându-v, mucenicilor,
dumnezeete întru nestric-

ciune, prin desbrcarea tru-

pului celui striccios, acum
stai luminai înaintea Celui
ce a luat pentru noi trup din
Fecioar nestricat

;
pentru

aceasta îmbrcaî-m în hain
sfinit, pre mine cel ru des-
golit

H Cu înfrânare vieuind, adu-

H narea purttorilor de chinuri,

U|
ne întrete pre noi s aler-

îs gm neoprit curgerea postului,

de vreme ce acetia au pre-

w, dicat pre Hristos în privelite,

Jf vitejete, i stând înaintea

H scaunului purtând cununi, se
veselesc cu îngerii duhovni-

ci
ceste.

M Prin rugciunile sfinilor Ti
H mucenici, Dumnezeule, f lo-

îi cuitori raiului pre cei ce au

||
adormit întru credin, i-iîn-
vred niceste luminii celei îne-

pi legato are, ca s strige îe
neîncetat: Dumnezeul prin-

m ilor notri, bine eti cuvântat

jff A Nsctoarei

J5
Pre tine te rugm Fecioar,

îi ceea ce una eti bun, îmbu-

ci
ntete-ne pre noi cei plini

m de rutate i cu deadinsul

H roag pre Hristos, cel ce este

gg
din fire bun, s svârim

;|

vremea postului fcând cele

|j

bune; noi cari cântm Dum-
|
nezeul prinilor, bine eti

l! cuvântat
; î

Alt Irmos:

ji Geia ce ai grit cu Moisi...

Cela ce ai mrit pre toi

II
sfinii Ti, minunai facându-i

||
pre ei în lume, prin semne;

||
bine eti cuvântat în veci,

||
Doamne, Dumnezeul priti-

||

ilor notri.

Prin tot felul de chinuri

li trecând i neîngduind s v
plecai genunchile lui Baal,

j
ai luat cununile slvirii dela

|
Dumnezeu, mucenici ai lui

lj Hristos.
!

î

jj

' Slav, a Trelmei.

T reime creia ne închinm
li

întru Unimea fiinei, Printe,

||

Fiule i Duhule pzete pre cei

||

ce Te laud pre Tine, Dum-
nezeul prinilor notri.

ji
i acum, a Nsctoarei.

F e cioar, Maic curat cu

li

totul luminat, ceea ce una

;j

eti mijlocitoare ctre Dum-
il nezeu, nu înceta Stpân a

]!
te ruga, s ne mântueasc

îl
pre noi.

Stih : îittîlor eelor ce sunt pe pmân-
tul lui

;
minunate a îcut Domnul

toate voile sale întru dânii.

împratului celui fr de
moarte fiind ostai î artând
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B ctre dânsul credin desvâr-

ît, v*ai vrsat sângele, mu-
H cenici, pentru dânsul»

Stih: tferielî suDt pre care i-ai ales i
i-ai primit, Doamne.

Unde izvorte lumina vie-

m ii, acolo pune pe credincioii

U| robii Ti, pe care i-aî mutat

||
din ceste vremelnice, Doam-

U! ne, Dumnezeul prinilor no-

a tri.

sâmbt §6»

m

Irmosul:

U| Cela ce ai grit cu Moîsi în

H „munte i chipul Fecioarei în

Uf „rug l-ai artat, bine eti cu-

„vântat Dumnezeul prinilor
m „notri",m
H Cântarea a 8-&

f Irmos:

Ih| in vpaia focului iind tinerii...

M ]M ucenici aî lui Hristos, cei

H ivi cu nume mare i cinstii

m întru Dumnezeu, ferii pre

H toi, cei ce laud pomenirile

U|
voastre, de greeli mari i de

H muncile cele de acolo, cu mari

jS rugciunile voastre ctre dân-

m sul»

U|
Oaste a lui Hristos-Dum-

H nezeu cea sfânt, aleas i

P tare cu adevrat, adunrile

H mucenicilor, sfinii mintea
H noastr i inima întru aceste

jg sfinte zile ale postului, cu sfin-

tele voastre rugciuni.

U|
Scap Doamne de yierme-

ftg le cel muncitor, de scrânîrea

* «pi

dinilor i de neluminatul în-

tunerec, cel mai dinafar, pre

toi pre cari î-ai primit întru

credin, i-i rânduete unde
strlucete lumina feei Tale,

Hristoase, în veci.

A Nsctoarei.

Preacurat Nsctoare de
Dumnezeu, învrednîcete-ne
cu rugciunile tale cele ctre
Stpânul, pre noi cari am v-
zut cinstit crucea lui Hristos

i din inim ne-am închinat

ei, s vedem i cinstitele pa-

timi, fiind curii de patimi.

Alt Irmos:

pmântul i toate...

Q ce negutorie bun, cuca-
re><prin moarte ai aflat vieaa,

sfinii mucenici ai lui Hristos!

Nici cum spimântându-v de

foc i de sabie, de ger l de

fiar, ai strigat : Ludai pre

Domnul i-l prea înlai întru

toi vecii.

Sus ceata îngereasc, iar

jos noî cei de pe pmânt l-
udm, mucenici ai lui Hristos,

patimile cele înfricoate i
nevoinele brbiei voastre:

Binecuvântând, ludând pre

Domnul i prea Înlându-L
întru toi vecii.

Binecuvântam pre Tatl...

l umin, viea i viei, Te
cinstesc pre Tine, Tatl i pre
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m
Fiul i. pre Duhni cel purce-
ztor

;
o fire î trei fee, pre

tm Dumnezeu cântând : Bine-
Te-cuvintez, Te laud, Doam-
ne, i Te prea înal întru

toi vecii.

i acum, a Nsctoarei.

Cine din pmânteni nu te

va luda pre tine, neîntinat,
preacurat porumbi?C tu ai

nscut nou lumina cea mare,
bogia vieii, pre lisus Mân-
tuitorul, pre carele, cântând,

II ludm ca pre un Domn
i-L prea înlm întru toi
vecii.

Minunat este Dumnezeu intru sfinii

si, Dumnezeu] tui Israil.

Nevoinele voastre cele mi-
nunate, mucenicilor, slvindu-

le, binecuvântm pre fctorul
de bine Dumnezeu i ne în-

chinm Celui ce v*a întrit pre
voi întru privelitea nevoine-
lor, i pre acesta H prea înl-m întru toi vecii.

Stih. s u^ etc^e lor bunti so vor
sllui.

TU, cela ce eti Domn i
Dumnezeu morii i vieii, ri-

dicând pre cei ce s
r

au mutat
cu bun credin, pune-i în

corturile drepilor; ca bine s
Te cuvinteze, s Te laude pre
Tine, Doamne, i s Te prea
înale întru toi vecii.

S ludm,. biue> cuvântm...

pmântul i toate cele ce

sunt pe dânsul, mrile i toa-

te izvoarele, cerurile ceruri-

lor, lumina i întunerectil,

gerul ijaria, fiii oamenilor
i preoi binecuvântai pre
Domnul, i-l prea înlai pre
el în ved“.

m
Cântarea a 9-a Irmos:

^ mi-a fcut raie murire,.,

,ei ce suntei lumintori
nertcii, mucenici ai lui

Hristos, luminai gândurile
noastre i ne întrii ca s
facem luminatele i curatele

voi ale Iui Dumnezeu.

$bii s vedei a fi, cari

junghiai pre vrjmai, viteji

mucenici ai lui Hristos. Mân-
tuii-ne deci de sgeile vi-

cleanului, cu folosinele voa-

stre,

O dihnete îndurate în anu-
rile lui Âvraam pre robii Ti,
cari s'au mutat dela noi întru

credin, ia Tine fctorul tu-

turor cel prea bun.

A Nsctoarei.

qmoar sburdrile trupu-

lui^meu, ceea ce ai nscut pre
Dumnezeu cu trup, mai pre

sus de gând, i d luminare
gândului meu, ceea ce eti
norul cel preacurat al luminii.

Irmosul

:

Alt Irmos

:
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Slvim toi iubirea Ta de-.

Toi ludm pomenirile voa-
stre, prea ludailor mucenici,

vzând n©voinele sfinitelor

voastre chinuri i, minunân-
du-ne, slvim pe Hrlstos.

Chinuindu-se mucenicii, zi-

ceau unul ctre altul: S nu
ne fie mil de trupurile noa-
stre; venii s murim pentru
Hristos, ca s fim vii în tot

veacul, dnuind fr de sfâr-

it

Sfav, a Treimei.

îreîttie, pre cei ce Te la-

ud pre Tine întru o fire

Printe, cel nenscut, Fiule,

cel ce Te nati i Duhule, cel

purceztor, pzete-î cu mila
Ta nevtmai.

î acum, a Nsctoarei.

Bucur-te, preacinstit cu-

rat, ceea ce eti lauda fe-

cioriei, întrirea maicilor,

oamenilor ajuttoare i lumii

bucurie, Mrie, Maic i slu-

jitoarea Dumnezeului nostru.

Stih: S finilor celor ce sunt pe pmântul
lui, minunate a fcut Domnul...

C-eat a sfinilor, primete
rugciunea mea î precum
m’am învrednicit a sruta cru-

cea, rugai pre Hristos s m
învredniceasc a m închina
i mântuitoarei patimi.

Stih: Fericii sunt pre cari i-ai ales l î-ai

primit, Doamne.

Las, iart îndurate, celor

ce s’au mutat la Tine, iubito-

rule de oameni, i-i odihnete
în locaurile celor alei; c
Tu eti vieaa i învierea.

Irmosul:

S slvim toi iubirea Ta de
„oameni, Hrîstoase, Mântuito-

rul nostru, Cela ce eti lauda
„robilor Ti i cununa credin-

cioilor; Carele ai slvit po-
menirea celeia ceTe-a nscut
„pre Tine“,

Luminândelo ce sunt scrise în Sâmbta
a doua,

LA LAUDE

Martiricele glasului, din Octoih.

LA STIHOAVN
Podotimeele lui Teodor.

LA LITURGHIE

Tipicul Jji fericirile glasului
;
Prochimenul zilei

i al molilor. Apostolul zilei, din Cartea ctre
Evrei, î al morii oi', ctre Cerine ni.

Evanghelia zilei, dela Marcu, î a morilor,
dela Ioan.

CniNONICUL

BncuraLvâ drepi întru Domnul ...

l al morilor:

Fericii sunt pre cari l-ai ales i i-»i primit

Doamne; Aliluia.

VEZI, De se va întâmpla Buna-Ve si ire în Du-
minica a 4-a sau a u-a, s se caute Tipicul

dela sfâritul crii, la litera U.

«Mîfcf!



U SAMBATA SEARA
jj.»

]J]|
Dup obinuita Stîhologie, cântm trei Stlhîri ale învierii, patru ale lui

*3 Anatolie i ti‘ei din Mineiu,
112

Alii mal tu urm au aezai sa se cânte slujba sfântului loan Sc rarul, din

^ muntele SinaJ-

H Stibiriia sfântului, glasul al 8-lea, Podobie: O, preamrit minune.,

pfrinte Ioane cuvioase, pu-
|

Printe Ioane, mrite,
*3 ygjrurea ai purtat cu adevrat

jj

indu-i sufletul cu îzvi

|| In gura ta înlrile lui Dum- g lacrimilor i cu strile c<

U nezeu, cugetând cu mult !u- 1 toat noaptea îmblânzit

ff crare la cuvintele cele de | Dumnezeu, te-ai înlal

|g
Dumnezeu Insuflate, prea în- I dragosteai frumuseea 1

3$ eleptule, i cu darul cel ce
jj

ricite; întru care, dupre vi

H izvorte de acolo te-aî îm- II cie, te desftezi acum, m
fi bogtit fcându-te fericit, sur- i tai bucurându-te cu cei c

|| pând sfaturile tuturor necre- i. nevoit împreun cu tine,

H dlncioîlor.
;j
oase, de Dumnezeu îne

l.iYgp

'

. y. |
.

WLyp[

£Â
nlu 'j

li
wm



410 «e§ DUMINICA §9»

Printe Ioane cuvioase, ridi-

cându-i gândul prin credin
spre Dumnezeu, ai urît nesta-
tornicia turburrii celei lu-

meti, i crucea ta, (uând-o ai

urmat celui ce vede toate, rob
fcând minii trupul ceî neîn-
frânat cu deprinderile sihs-
trîei, prin puterea damneze-
eseului Duh.

Slava, glasul al 5-lea.

Cuvioase printe, ascultând
glasul Evangheliei Domnului,
ai prsit lumea, bogia i
mrirea întru nimic socotii-
du-le. Pentru aceasta ai strigat

tuturor: Iubii pre Dumnezeu
i vei afla dar venic; nimic
s nu cinstii mai mult decât
dragostea lui, ca s aflai o-
dihn împreun cu toi sfinii,

când va veni întru mrirea
sa. Cu ale crora rugciuni,
Hristoase, pzete i mântu

-

ete sufletele noastre.

i acum, a Nsctoarei, glasul din Octoili

LA STIHOAVN
SiiMrile Octoiliui ui, dup Alfa Vita.

Slav, a Cuviosului, glasul al 2-lea:

Pre îngerul cel de pre p-
mânt t pre omul lui Dum-
nezeu cel din ceruri, podoaba
cea frumoas a lumii, desf-
tarea buntilor i a faptelor
bune, lauda sihatrilor, pre
loan s-l cinstim. C acesta
fiind sdit în casa lui Dum-
nezeu, a înflorit dttpre drep-

tate, i ca un chedru în pus-
tie, a înmulit turmele lui

Hrîstos, ale oilor celor cuvân-
ttoare, întru prea cuviin i
dreptate.

i acum, a Nsctoarei, glasul acelai,

O minune, mai nou decât
toate minunile cele de demult!
C cine a cunoscuts fi nscut
maicfr brbat, i s poarte
în brae pre cel ce cuprinde
toat fptura? A lui Dumnezeu
este voia, Cel ce s’a nscut;
pre Carele ca pre un prunc,
Preacurat, în braele tale pur-
tându-L î îndrzneal ca o
Maic ctre dânsul câtigând,
nu înceta a-L ruga, pentru cei

ce te cinstesc, cas mîlueasc
i s mântueasc sufletele
noastre.

Troparul învierii; Slav, al Cuviosului,
glasul l-iu:

Locuitor pustiului i înger
în trup î de minuni fctor
te-ai artat, de Dumnezeu pur-
ttorule, printele nostru
Ioane; cu postul, cu prive-

gherea i rugciunea ceretile
daruri luând, vindeci pre ceî

bolnavi î sufletele celor ce
alearg la tine cu credin.
Slav Celui ce i-a dat ie
putere

;
slav Celui ce te-a în-

cununat pe tine; slav Celui

ce lucreaz prin tine tuturor
tmduiri.

i acum, a Nsctoarei, acelai glas:

GavrlU zicând ie* Fecioar...
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LA UTRENIE
Du^ obicinuita urmare. Canoanele învierii
i ale Nsctoarei tio Dumnezeu pe 6; ale

Triodului pe 4 i al sfântului pe 4.

CANONUL TRIODULUt

Cântarea l-a, glasul al 5-lca, Irmos:

M âuluitorul ui Dumnezeu..,

semnalu-m’am, Hrîstoa-
se, celui ce a czut în mâi-

nile tâlharilor i am rmas
mai mult mort dela dânii
pentru bti; aa i eu, Mân-
tuitorule, sunt rnit de pca-
tele mele.

Mum trece cu vederea pre
mine, cel foarte neputincios,
strigat-a tânguindu-se, Mântu-
itorule, cel ce a cheltuit bogia
Ta cu tâlharii; aa i eu m
rog, miiotivete-Te î m
mântueste.

Tmduiidu-m pre mine,
cel ucis la minte, cu btile
pcatelor, de tâlharii cei ne-
drepi i de gândurile cele

viclene, Hristoase Mântuito-
rule, mântuete-m ca un mult
îndurat.

A Nsctoarei.

preacurat, Maica lui Hris-

tos, roag neîncetat pre Dum-
nezeu, Cel ce s’a întrupat
din tine, i din anurile Ns-
ctorului nu S’a deprtat, s

mântueasc, pre ceî ce i-a zi-

dit, din toat nenorocirea.

Alt Canon al Cuviosului.

Cântarea l-a, glasul al S-le a, Irmos:.

A pa trecându-o ca pre uscat-,

C ela ce te-ai înlat dela
grija celor trupeti la lu-

mina cea fr materie i în-

elegtoare, Ioane cuvioase,

lumineaz-m cu rugciunile
tale cele ctre Domnul

Sugând dulceaa postului,

ai lepdat amrciunea des-
ftrilor; pentru aceasta, p-
rinte, îndulceti simirile noas-
tre, mai mult decât mierea
i fagurul.

Slav.

S uittdu-te la înlimea bun-
tilor i scuipând dulceîle

cele râvnîtoare de jos, te-ai

artat dulcea de mântuire
turmei tale, cuvioase printe.

i acum. a Nsctoarei.

Ceia ce ai nscut înelep-
ciunea i Cuvântul Tatlui ne-

grit, tamduele rana cea rea
a sufletului meu i durerea
inimii mele o alin.

Catavasie

:

D escbide-voiu gura mee,.,

Cântarea a 3-a, Irmos

:

[îîtârete-nc pre noi, Dumnezeule.,.

ltorind pre calea vieii,

Hristoase, m’am rnit cum-c

wbbbbbbs*

nsum



412 *®g DUMINICA g£»

plit de tâlhari, prin patimi; ci

H m ridic, rogu-m,

9
Jefuitu-mi-au mintea mea

tâlharii, i m'au lsat în ranele

jj
pcatelor mai mult mort; ci

Hî m vindec, Doamne.

Qolitu-m’au patimile, Hris-
toase Mântuitorule, de portin-

5g cile Tale, i m’am rnit cu
desftrile: ci vars spre mine
mila Ta.

A Nsctoarei.

Roag preacurat neîncetat

H pre Cel ce a ieit din coapsele

P tale, s se mântueasc de în-

elciunea diavolului cei ce
te laud pre tine, Maica lui

Dumnezeu.

Alt Irmos

:

Tu eti întrirea...

Ars-ai cu crbunele sihs-

fff
triei spinul patimilor, prea lu-
date, i înclzeti adunrile
clugrilor.

Mii* de sfinenie, prin mi-
resmele pustniciei, cu totul

H te-ai fcut, cuvioase, spre mi-

gjj
ros cu bun mireasm iui

H Dumnezeu.

Slav.

^ Cugetând Ia legile sihstriei,

fcg ai înecat acum patimile, ca

fjf pre ali Faraoni, în izvorul
"" lacrimilor tale.

$1 acum, a Nsctoarei.

Oprete turburarea cea ne-
contenit a gândurilor mele,
preacurat Maica lui Dumne-
zeu, îndreptându-mi micarea
cea ctre Fiul tu.

Sedealmi, glasul al 5-lea

:

Podobia: D e streina feciorie...

iind ca o arm de mân-
tuire, preacurat, crucea Ta,
Mântuitorul nostru, prîntr’însa |l|

strigm ie : Mântuete-ne pre g#
noi, Cela ce ai ptimit de bun
voe pentru noi, Dumnezeul g
tuturor, ca un mult milostiv.

**

g#um
g*mmMUmM
gg

Slav, a Cuviosului, glasul al 4-loa:

Podobia: Cel ce te-ai înlat...

Întrind ca nite trepte bu-
ntile, spre cer te-ai suit cu
adevrat, prin buna credin,
la adâncul cel nemsurat al

||

privirii la cele de sus, biruind

!|
toate pânditurile dracilor, i
pzeti pre oameni de vt-
marea lor, o, goane, scara bu~

ii ntilor; i acum te rogi, s
|;

se mântueasc robii ti.

i acum, a Nsctoarei,

Cela ce ade pe scaun de

ii
heruvimi i petrece în sânu-

||

rile Tatlui, ca pre scaunul

||

Su cel sfânt ade trupete în
i anurile tale, Stpân; c aa
|
a sttut împrat, Dumnezeu,

]j

prete toate neamurile i în-

ll
elepete-I cântm acum; pre

g*

mmmmM
**
g#M
gtf

m
g*
g*
g*mmm
gg
g*
g#
gtf

g#

g#MmM
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carele roag~L s mânlueasc
pre robii ti.

Cântarea a 4-a, Irmos:

A uzi-am, Doamne, auzul Tau...

|

âlharîi au furat lucrareaA mea cea dumnezeeasc i
m r

au lsat muncindu-ni in

rane.

D esbrcatu-m'au de porun-
cile Tale, Mântuitorule, gân-
durile mele cele nestttoare;
pentru aceasta rnit sunt de
greeli.

L evitul, daca nfa vzut rnit
de bti, m’a trecut Mântui-
torule; ci Tu m mântueste.

A Nsctoarei.

Cu adevrat te mrim pre
tine, Nsctoare de Dumne-
zeu, ceea ce nu tii de mire,

i la limanul tu scpm, noi
credincioii.

Alt Irmos:

A uzit am. Doamne, taina...

C a o livad prea mirositoare
i ca o grdin însufleit de
bunti ai înflorit cu postirea
cu care aî hrnit pre toi, cei

ce te cinstesc pre tine.

Slav.

Sdit fiind lâng apele în- H
frânrii, te-aî artat, fericite m
printe, vi bine înflorit, ro- M
dind strugurii bunei credine. M

m
Ma#m
m

3»

l acum, a Nsctoarei,

Nscut-aî nou sub vreme
pre Cel ce a strlucit fr de
vremi din Tatl, Maica lui

Dumnezeu
;
pre carele roag-L

s mântueasc pre cei ce te

laud pre tine.

Cântarea a 5-a, Irmos:

M ânec&mi, strig ie

i

i isuse, cerceteaz ranele su- |j
-1- fiefului meu, precum ai cer-

cetat de demult pre cela ce ^5
a czut în mâinile tâlharilor, M
i vindec, Hristoase, durerea ||
mea rogu-m.

|J
D e ranele pcatelor cele cu

durere a slbit sufletul meu,
||

Hristoase, i din aceea zac I*
gol de dumnezeetile bunti;
ci Te rog, mântuete-m.

|g
P reotul i levitul dac m’au

||
vzut, n'au putut cu adevrat, m
c m'au trecut; ci însui Tu,

ffj
ca un milostiv, acum mi-ai dat

jg
mântuire i m’ai mântuit. ©m

A Nsctoarei. &($

B
Legiuitor bunei obinuine

i dreptar prea blând siha-

g trilor, ca pre un Moisî î ca

IU pre David câtîgându-te p-

N u m trece cu vederea,
Stpâne, rogu-m, pre mine
ticlosul i rnitul, cel rnit ra

la minte de tâlhari, ci Te mi- H
lostivete Mântuitorule, pentru

jg|
J* rinte, dup adevr te fericim.
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rugciunile celeia ce Te-a

H nscut

Alt Irmos

:

P eotra ee m ai lepdat .,

Stingând toate patimile cu
M rou nevoinelor tale, printe

p fericite, din destul te-ai aprins

H cu focul credinei i al dra-
gostei» i te-aî fcut sfenic

jg Infrânrii, lumin neptimirii

Si i fiu al zilei,

H S trugurul credinei l-ai hra-

nit cu dumnezeeasca ta lu-

m crare, printe, în linuri l-ai

pus i l-ai stors cu ostenelele

U|
nevoînei i umplând paharul

Ui cel duhovnicesc al postirei,

U| veseleti inimile turmei tale.

Slav.

R bdând vitejete nvlirile

Jg i ranele vrjmailor celor pro-

îi tivnlci, te-ai artat stâlp rb-
H drii, întrind turma ta cu

jg
toiag dtminezeesc i hrnîn-
d^-o, fericite, cu punile i cu
apa înfrânrii.

l acum, a Nsctoarei.

U rmând graiurile buzelor
tale, Preacurat, te fericim

;
c

fcând în adevr Domnul cu
tine mriri, te-a slvit pre tine

i te-a fcut adevrat Maic
tui Dumnezeu, nscându-Se
din pântecele tu.

Cântarea a 0-a, Irmos:

1 neonjuratu-m’a adâncul...

|

ntru pofte mi-am cheltuit
1 vieaa cea dumnezeeasc,
Stpâne, i fiind rnit ru
preste tot de greeli, am sc-
pat la Tine; milostivete-Te
spre mine, rogu-m.

J efuitu-mi-au bogia i
m'au lsat ca pre un mort
tâlharii, rnîndu-mi minea cu
patimile; ci îndurându-Te,
mântuete-m, Doamne.

D ac a vzut levitul durerea
btilor mele, nesuferlndu-mi
ranele, m'a trecut; iar Tu, iu-

bitorule de oameni, ai vrsat
preste mine milaTa ceabogat.

A Nsctoarei,

Pre tine rugul cel nears,

muntele i scara cea însufle-

it, ua cea cereasc, dtipre

vrednicie te ludm, Preacu-
rat Mrie, ceea ce eti lauda
drept slvitorilor.

AU irmos:

C urfete-m, Mântuitorule

L uat-ai în suflet dumnezeea-
sc bogia Duhului, rugciu-
nea cea fr prihan, curia,
cinstea, privegherea neînce-
tat, ostenelele postului, prin
care te-ai cunoscut cas lui

j. Dumnezeu.

P rostimea materiei celei de
jos o ai trecut, Înelepte, i
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cu rugciune fr materie i-ai

înlat gândul i te-ai artat
motenitor odihnei celei de
sus, pentru svârirea vieii,

siuva.

Cu sudorile pustniceti ai

H stins, cu adevrat, crbunii

Î!
sgeilor vrjmaului i aprin-

zând focul credinei, al ars

Jjj
întrâtrile necredinei eresu-

rilor,

i acum, a Nsctoarei.

^ S trlucit-a din Sion bun
W podoaba celui Preaînalt, îm-

H brcându-se cu îmbrcmintea
trupului din tine, ceea ce nu

n tii de nunt, prift negrit
si a luminat lumea.

CONDAC

glasul al 4-lea.

Podobia : A râtatu-Te-ax astzi lumii...

I ntru înlimea înfrânrii

te-a pus Domnul, pre tine, ca

pre o stea adevrat i nert-
cit, luminând marginile, în-

vtorule Ioane, printele

nostru.

ICOS:

C as lui Dumnezeu te-aî

fcut cu adevrat pre tine în-

sui, printe, cu dumnezeetiîe
tale bunti, împodobind a-

rtat ca i cu nite aur str-
lucitor, credina, ndejdea i
.dragostea cea adevrat; a-

ezând dumnezeetiîe legi, ne-

vomdu-te cu înfrânarea ca un

fr de trup; înelepciunea,

brbia i curia câtigân-

du-i i smerenia prin care

te-ai înlat Pentru aceasta

te-aî i luminat cu rugciuni
neîncetate i ai ajuns la loca-

urile cereti învtorul

e

ioane, printele nostru,

SINÂXAR

LA DUMINICA A PATRA
A POSTULUI MARE

Sinaxarul din Muci, apoi acesta,

Trebue sa se tie c dac va cfdea Dumi-
neca aceasta în ziua de 30 Martie, când se
prznueto pomenirea cuviosului, se citete

numai sinaxarul din Minei .i se ias acesta;

deoarece e acelai simxxur.

Iu accaî zi, in Dumineca a patra a postului
mure, facem pomenirea cuviosului printelui

nostru Ioan Scrarul,

STIHURI:

Ioan cel mort cu trupul, dia timpul vîeii sale,

Tr&ete venic totui, dei-i fr 1

da suflare

!

Iar când la ceruri s'a urcat

O carte: SCARA, ne-a lsat;
Iar ea i-a artat i lui $£
Urcarea’u slava cerului,

Acesta, pe când era de ase&prezece ani

fiind iste la minte, s’a adus pe sinei jertf

ou totul sfânt, sulndu-se in muntele Sinai.

Apoi, dup nousprezece ani, â plecat de
aici, a luat calea isihie: i s'a aezat la o

deprtare de cinci mile de biserica mare a
;

muntelui Sinai Intr'un loc numit Tol&s. Aici

a petrecut patruzeci de ani îatr'o înflcrat
dragoste de Dumnezeu, pururea fiind aprins

de locul dragostei duiiiuezeeti. Mânca tot

eeece-1 fcea neprihnit fa de sfatul evan-

ghelie: puin de tot, nu pân la saiu; dar

cred c i In asta Snîrângca eu mare îne-

lepciune cornul mândriei. Dar ce minte ar

putea s spun izvorul lacrimilor lui? e
împrtea de somn atât numai cât firea

minii s nit-i vateme privegherea. Tot dru-

mul vieii sale era o rugciune neîntrerupt
i o neasemnat dragoste ctre Dumnezeu.
Trind prin toate aceste fapte mari lu chip
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bine plcut lui Dumnezeu, scriind SCARA,
alctuind cuvinte de învtur pline de folos

sufletesc, s'a odihnit cu vrednicie In Domnul
în auul 603, în vârst de optzeci de ani, !*
sâad înc i alte multe scrieri.

Pomenirea iui se svârete la £0 Martie.

Dar se przauete i azi, poate din pricin
c data începutul sfântului post de patruzeci

de zile începe in chip obinuit Bâ se citeasc

in sfintele mnstiri Scara cuvintelor lui.

Pentru rugciunile luî, Dumnezeule, milu-

ete-ne i ne mntue, Amin.

« Cântarea a 7-a, Irmos:

^ p rea Înlate Dumnezeule,,.

ÎS HP âlharii au czut asupra
is mea, ticlosul, i rnin-

£ du-m, m’au lsat ca pre un
M mort, fr suflare; pentru a-

H ceasta m rog ie, Dumne-
Jjf zeule, cerceteaz-m»
#R

î| J efuitu-mi-au mintea gându-

53 rile cele nestttoare, i cu

g|
patimile rtiindu-m, mJau l-

H sat mort întru mulimea gre-

ii alelor; ci m vindec, Mân-
«£ tuitorule.

D acâ nTa vzut levitul chi-

nuindu-m în rane, nesuferînd

bubele, pentru nevindecarea

lor, m’a trecut, Mântuitorul

meu; ci Tu însui m tm-
dueste.

>

A Nsctoarei.

T u m’ai mântuit, cel ce Te-ai

întrupat din Fecioar, vrsând
preste ranele mele mila cea

bogat a îndurrilor Tale,
Hrîstoase. Pentru aceasta pre

Tine Te slvesc.

D in Iudeoa, mergând tinerii ...

L a verdeaa împriei celei

de sus i-ai hrnit printe

turma i cu toiagul învatu- g#

rîîor gonind fiarele eresurilor,

ai cântat: Dumnezeul prin-
ilor notri, bine eti cuvântat

Alt Irmos:

I ntrat-ai la ospul de nunt
cel de sus, al împratului Hris-

tos, fiind îmbrcat cu ve-
mânt vrednic Celui ce te-a

chemat; la carele ai i ezut
strigând: Dumnezeul prini-
lor notri, bine eti cuvântat.

Slav.

I zvor înfrânrii te-ai artat
printe, neudat fiind de pcate,
înecând cugetele i curind
spurcciunea celor ce strig

cu credin: Dumnezeul prin-
ilor notri, bine eti cuvântat.

i acum, a Nsctoarei.

D in pântecele tu a ieit

Domnul tuturor, Fecioar, în-

trupându-Se; pentru aceasta

cunoscându-te Nsctoare de

Dumnezeu, cu dreapt cre-

din strigm Fiului tu : Dum-
nezeul prinilor notri, bine

eti cuvântat
*

Cutarea a S*a
f
Irmos;

P re Tine, Fâc&torule a toate,..

C u ranele grealelor dela

tâlhreti!e mele gânduri

mi-am stricat viaa mea, Mân-
tuitorule; pentru aceastam’am

M
44
44
44
44
44
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44
g*m
84
44
44m
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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golît de dumnezeescul Tu
chip, lubitorule de oameni,
Dumnezeule

; cî milostive-
te-Te spre mine.

V enit-ai pe pmânt din cele
de sus, Mântuitorule, milostî-
vindu-Te spre mine cel rnit
de bti prete tot, cu ran ele
pcatelor, i ai turnat, Hris-
toase îndurate, preste mine
mila Ta,

J rupii i sufletul, Tu St-
pâne, Mântuitorule, i-aî dat
rscumprare pentru mine,
i m’ai mântuit pre mine, cel
cu totul rnit cu rane net-
mduite, dîn mulimea pca-
telor, ca un milostiv.

A Nsctoarei.

P re tine, Fecioar, ceea ce
mai presus de gând ai nscut
pre Domnul prin cuvânt, cu
dumnezeeasca brbie, i ai
rmas Fecioar, toate lucrurile
bine te cuvântm i te prea
înlm întru toi vecii.

Alt Irmos

:

împraii] ceresc...

S tâlp însufleit, cu adevrat,
i chip înfrânrii câtigându-te
pre tine, printe, toi cinstim
pomenirea ta, Ioane.

Mulimea clugrilor se bu-
cur i salt adunarea cuvio-
ilor i a drepilor; c ai luat
cunun dupre vrednicie, îm-
preun cu dânii.

Binecuvântm pre Tat].

^ iind împodobit cu bun-
tile, ai intrat în cmara cea
de nunt a mrirei celei ne-
spuse, cântând laud lui Hris-
tos în veci.

i acum, o Nsctoarei,

P re cei ce le trebue aju-
torul cel deîa tine, nu-i trece
cu vederea, Fecioar, care te
laud i te prea înal întru
toi vecii.

Cântarea s 9-a, Irmos:

I Baia dnucte..,

ÎV epzind poruncile Tale,
Stpâne, cu mintea mea

intrând în patimile desft-
rilor, m'am golit de dar i
pentru rane zac gol; ci m
rog ie, Mântuitorule, mân-
tuete-m.

^ a putut levitul s tearg
ranele mele; ci ai venit Tu,
bunule, la mine cu milostivire
î ai turnat preste mine mila
îndurrilor Tale, Mântuitorule,
ca un doctor prea ales, tm-

j

duindu-m.
j

C a cel ce eti milostiv, în- I

durându-Te, Hristoase, m'ai j

mântuit pre mine cel rnit de
j

tâlhari cu bti, i î-ai dat 1

sufletul i trupul Tu, Mântu-
]

itorule, ca doi dinari, pentru -

a mea rscumprare.
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^ A Nsctoarei

H Mai pre sus de gând este

^ naterea ta, Maic a lui Dum-

H nezeu, ca zmislirea Intru tine

H a fost fr de brbat i s’a

fjf fcut natere de Fecioar, câ

|g cel ce s
p

a nscut este Dum-
nezeu; pre carele slavindu-L,

| pre tine Fecioar te slvim.
ji?

Alt Irmos:

^ pre cca curat.,.

H Tmduîtor te-ai artat dela

H Dumnezeu, fericite, celor ce

|| bolesc întru pcate i pierz-

|p
tor i izgoni-tor duhurilor celor

H viclene. Pentru aceasta te fe-

H ricîm.

H prsit-ai pmântul, printe,

H ca pre un loca al stricciunii

H i te-ai slluit în pmântul
ig celor blânzi; i Împreun cu

|| dânii te veseleti, îndulcii-

du-te de desftarea cea dum-

H nezeeasc.

*8 Astzi este ziua de srb-
H toare care cheam pre toate

||
turmele sihatrilor la dan du-

H hovnicesc, la mas i la hiân-

H care de via nestnccioas.
vk^ i acum, a Nsctoarei.

H cel ce s
?a slluit în tine,

jjjf ceea ce eti cu totul fr pri-

fe han, surpând pre ucigaul

H de oameni, carele a amgit
** dintâi pre începtorii neamului
V-H*

DUMINICA'

cu sfatul ru, nscânda-se
;

din tine, ne-a mântuit pre noi
j

pre toi,

ujminânda !

A învierii
;
slav, a cuviosului.

Podohia; F cinei auzii glasul...

D eprtatu-te-ai de desfta-

rea lumeasc, cuvioase, ca de

ceva vtmtor i vetejlm-

du-i trupul cu nemâncarea,
ai înoit tria sufletului i ai

câtigat mrire cereasc, prea

mrite. Pentru aceasta nu în-

ceta rugându-te pentru noi,

Ioane.

i acum, a Nsctoarei

Cu adevrat te mrturisim,
Stpân Nsctoare de Dum-
nezeu, no! cei ce ne-am mân-
tuit prin tine, c ai nscut cu

mijlocire nespus pre Dum-
nezeu, Cel ce a stricat moartea
prin crucea Sa, i la sine a

tras mulimile cuvioilor, cu

cari împreun te ludm, Fe-

cioar.

LA LAUDE

Puuam opt Stihiri i cutm, din Oetoih,

Stihirito lui Anatolie.

Apoi cutm Stih

:

gcoalâ-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalt- se

mâna Ta, nu uita pre sracii Ti pân în sfârit.

i cântm Idiom ela, glasul dr&'i&k;

Venii s lucrm îîTVia cea

de taina, fcând întFînsa ro-

duri de pocina? nu ostenin-

du-ne cu mâncri i cu buturi,
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ci cu rugciuni î cu posturi
svârind buntile. C a-
ceasta plcând Stpânului lu-

crului, daruete dinarul, prin
carele scap sufletele de da-
toria pcatului, unul cel mult
îndurat.

Slav, tot aceasta.

Si acuoi

:

^ rea bine cuvântat eti.,.

DOCSOLOGIA CEA MARE
Apoi Eclenfile i Apolisul, Ceasul 1 i înv-
tur pentru credini

; i cealalt rfinduealft,
dup obiceiu.

LA LITURGHIE

Tipica i Fericirile glasului ; Prochimenul gla-
sului de râad i al cuviosului, glasul al 7-lea

:

Luda-se-vor cuvioii intru slav i se
vor bucura întru atern llUirile sale.

Stih: Cântai Domnului cântare nou.
Apostolul zilei, din cartea ctre Evrei, l altul
al cuviosului, ctre Eieeenj. Aliluia al glasu-
lui, i al Cuviosului: Rsdit Jfiimi în c&sa
Domn ului...

Evanghelia zilei, dela Marcu,i u cuviosului,
dela Mateîu.

CHBJONICUL

Ludai pre Domnul-

ui

i ntru pomenire venic va fi...

DUMINECA SEARA
k

Dup Psalmul cei începtor, la D yamne stri-

gata in, punem Stihiri 1 0. i cântm patru
Stihîri de urallin&.din Ooloih, i aleTriodutui

podobnicele Iul fosil, glasul al S-lea.

Podobje: Mare este puterea crucii...

artm, credincioilor,
ostenele mari în vremea

f*
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postului, cas dobândim laud,
cu mila marelui Dumnezeu, M
mântuindu-ne de vpaia ghe- îl
enei.

_ '

Frecând acum înjumtirea
||

postului, s artm dupre a- II
devr începerea slvirii celei

||
dumnezeeti i s ne sârguhn

gj
cu cldur, s ajungem Ia de-
svârirea vieii îmbunat- gf
îte; ca s lum desftarea m
care nu îmbtrânete. gf

M
Altâ StihJr, a lui Teodor, glasul al 7-lea:

Podobia: Sub acopermântul tu...

Trecând înjumtirea aces- M
tei sfinite încunjurri a postu-

||
lui, s ne îndreptm cu bu- §|
curie cltoria ctre cel viitor, |;|

ungându-ne sufletul cu untul §1
de lemn al facerii de bine;

|j|
ca s ne învrednicim, s ne
închinm i duninezeetilor §|
patimi ale (ui Hristos Dumne- 3*

zeul nostru, l s ajungem i
la înfricoata i sfânta înviere
a Lui. p

i 3 din Mlnelu,

Slav, i acum ; a Nsctoarei.

Eire. Prochimen, gluaul al 8-lea:

S nu întorci faa Ta dela sluga Ta...

Caut-1 in Duminica brânzii seara, ou St:

hunle lui, pagina 121.

LA STIHOAVN
Stlhlra zilei, glasul al 7-lea

:

Aproape este Mântuitorul, H
cel ce a sdit via i a chemat ||
lucrtorii; venii nevoitorii M

Mmm
a*

mMM
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postului s lum plat, c d-
jg ttorul este bogat i îndurat

Puin lucrând, vom câtiga
mil sufletului.

#3

*3

Alt Stihir, glasul al 6-lea, însui glasul,

H Czând Adam în tâlhare-
îi file gânduri, î s’a furat mintea,

î|£ rnindu-se la suflet; i a zcut
gol de ajutorin. Nici preotul

cel mai înainte de lege n'a

cutat de dânsul, nici levitul

cel din lege nu s’a uitat ia

dânsul; fr numai Tu, Dum-
nezeule, Cel ce ai venit, nu

din Samarîa, ci din Nsctoa-
rea de Dumnezeu, Doamne,
slava ie.

Martirica.

Mucenicii Ti, Doamne, nu
Te-au tgduit, nici nu s’au

deprtat dela poruncile Tale;

cu rugciunile lor miluete-ne
pre noî.

Slav, i acum
;
a Nsctoarei.

Ca arhanghelii s ludm,
credincioilor, cmara cea ce-

reasc l ua cea pecetluita

cu adevrat; bucur-te, din

care a odrslit nou Mântu-
itorul tuturor, Hrîstos, dt-
torul de vieaa i Dumnezeu.
Surp, Stpân, pre tiranii,

vrjmaii notri cei fr Dum-
nezeu, cu mâna ta, preacurat,
ndejdea cretinilor.

l cealalt râudueal, dup obiceiti.

La Pavecerni cântm slujba sfântului

ce se va întâmpla în Joia Canonului
celui mare.

Luni a cincia sptmân H
LA UTRENIE '§

Treîmicile glasului ce se va întâmpla.

Dup întâia Stiliologie, cântm Sedelnele

cele de umilin din Octoib i a Nsctoarei SJ
de Dumnezeu, ^

Dup a doua stihologie, aceste Sedelne, gjfc

ale lui loslf, glasul al 3-1©a:

Podobie : D e frumuseea fecioriei tale..,

remea cea prea frumoas
||

a sosit, ziua cea vrednic
de laud a postului a str- ||
lucit; s ne grbim, frailor, p
a ne curai; ca s ne artm |§

curai Fctorului, i s do-

bândim frumuseea Lui. Pen-
tru rugciunile celei ce L-a n-
scut pre ei, ale uneia curate

Maicii lui Dumnezeu.

3*
3»
«Joi,

3#
34

3$
3#M
34

Slav, tot aceasta.

i acum, a Nsctoarei,

D e frumuseea fecioriei tale
||

i de prea luminat curia ta p
Gavriil mirându-se, a strigat

ie, Nsctoare de Dumnezeu: gt

Ce laud vrednic voiu aduce H
ie? Ce te voiu numi pre tine? g
Nu m pricep i m minunez! §?

Pentru aceasta precum mi s’a

poruncit strig ie: Bucur-te M
cea ce eti plin de darî

Dup a treia Stihologle, Sedealna,
glasul al 7-lea

Podobie: D oaume > no ’ suntem...

Doamne, cela ce ne-ai dat

s ajungem ziua de astzi,



sfânta sptmân care str-

n lucete luminat mai ’nainte de

jg
minunata sculare a lui Lazr

H |lfn mori, învrednicete-ne

H pre noi, robii Tal, s umblm
îl întru frica Ta, svârind toat
H curgerea postului.
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Slav, tot aceasta.

SI acum, a Nsctoarei.

Mai cinstit eti decât m-
H riii heruvimi, prea sfânt
H Fecioar; c aceia nesuferind

||
dumnezeeasca putere, slujesc

^ acoperindu-i feele cu aripele

;

H iar tu, vzând cu ochii ti, ai

H inut pre Cuvântul întrupat»
S Pre carele neîncetat roag-L,

H pentru sufletele noastre»
hH
^ Psalmul 50.

CANOANELE
l cutm Canonul Mineiului i Trioutarea
luilosil: cetindu-se cântreai-a din Psaltire.

Cutarea l-a, glasul al 3-lea, Irmos;

Îi
Cela cc a împreunat spete...

Sa (Hi gorând gândurile noastre

||
^ cu dumnezeescul plug al

Jjjf
sfântului post, s rodim spic

H de bunti, ca s nu flmân-

zi
zim în veci, îndulcindu-ne
cu desftarea cea necheltuit

H i veselindu-ne.

ffi P atimi de muli ani port în

« luntru, care întunec ticlosul

||
meu suflet; cad dar cu inim

js umilit la puterea Ta cea mai
’jj pre sus de vremi i nebiruit,

H Cuvinte al Tatlui, Cel fr de

început, i m rog, Îndur-Te
i m mântuete»

Postul prea bun hrnete
inimile, îngrând gândurile
cele plcute lui Dumnezeu; i
uscând adâncul patimilor, cu-
rete cu ploile umilinei pre
cei ce aduc laud cu credin,
atotiitoruluî.

A Nsctoarei.

Curat, care eti cu multe
numiri, bucur-te preasfânt
Fecioar Mrie, Nsctoare de
Dumnezeu, lauda credincioi-
lor, nimicirea blestemului,
scar cereasc, minunea cea
necuprins cu mintea, rugul
cel nears i pmântul cel ne-
lucrat

lt Tricântare a lui Teodor, glasul

al 7-lea, Irmos:

Sâ c atârn Dom no iui,,.

Dup ce ne-am închinat lem-
nului celui purttor de viea,
s mergem de aicea pe calea
postului, spre patima lui Hris-
tos, bucurându-ne.

Urmând lui Hristos, s ne
lepdm de lume i s lum
crucea pe umere, asemnân-
du-ne dumnezeetilor Lui pa-
timi.

Slav, a Treimei.

S ludm toi o Dumne-
zeire mai pre sus de fiin, în

trei fee, pre Tatl, pre Fiul

i pre Duhul sfânt.
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i acum, a Nsctoarei.

Pre lisus Mântuitorul, pre

carele L-ai nscut fr caprin- ji

dere de minte, nectmoscând I!

stricciune, f-L Indurat, Cura-
||

t, acum spre robii ti.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Când vei veni întru slav,
||

cu îngerii, s judeci toate, în- ji

vrednicete-ne ca s dm rs- jl

putis bun, Hristoase,

Irmosul :
j

!

S cântm Domnului, Cei
|j

„ce a cufundat toat puterea
|

„lui Faraon în mare, cântare
||

„de biruin, c S’a preaslvit
j;

ji

Cutarea a 8-a, Irmos:
j|

Cuptorul Babilanuluî..,
||

T rgându-m de amgirile
jf

vtmtoare ale arpelui
i înelându-mî gândul în toate

zilele, adaog raneî mele ran,
Mântuitorule; pentru aceasta

;;

strig ctre Tine : Doctorul bol-

navilor, întoarce-m i m
|

mântuete.

Postind Elîsel odinioar i
|j

întrindu-se adevrat cu du-
j|

hui, a înviat pre fiul Sania-
j

ritenceî; iar noi fiind omorîi
|j

de dulceile patimilor, s în- ji

viem credincioilor, cu postul
||

cel de viea aductor.

Pre Ninevitenîi, cari s’au
j

pocit de demult cu plângere

i cu post, Lai mântuit, Doam-
ne, iubitorule de oameni, ca

un milostiv. i spre noi, cari

nu ne pricepem a ne mrtu-
risi ie prin fapte, milosti-

vete-Te cu mila Ta,

A Nsctoarei

Rugmu-ne ie, Preacurat
cu totulfr prihan, ceea ce

ai rmas dup natere ne-

stricat; scoate din stricciune

pre robii ti, cari cânt cu

credin întru o unire a su-

fletului; Binecuvântai lucru-

rile Domnului pre Domnul.

Alt Irmos:

pre Domnul cel mîricoat...

iindu-ne cu Dumnezeu de

dreptarul, înfrânrii, s aler-

gm btrânete, credincio-

ilor, spre rmia curgerii

sfântului post, ca s ne încu-

nunm.

Vzând nerodirea sufletului

meu cel tare bolnav, mai în-

gduete Hristoase i nu m
tia ca pre smochinul cel

blestemat

A Treimei.

Binecuvântam pre Tatl,,.

Treime singur stpânitoare

i Unirae în trei ipostasurî,

Printe, Fiule i Dubiile, scoa-

te pre cei ce Te laud pre

Tine din toate suprrile i
primejdiile.

m

3»mmm
£#

mmm
**

M
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i a<jimi, a N&ioto&rei.

H B ueur-te, muntele lui Dum-
jf| nezeu; bucur-te, fclie puru-

H rea luminoas; bucur-te, ce-

H rul cel nou; bucur-te, minte

H strlucitoare; bucur-te, întru

H tot ludat.

fâ Slav ie, Dumnezeul nostru, slavei ie.

Îl Gândind la întrebarea Ta,

H Hristoase, cea înfricoat, m
¥% îngrozesc, m cutremur i
H strig: Cela ce ai nemsurat
H mare mil, mantiiele-m pre

H mine ticlosul,
wsm Irmosul:

^ S ludm, bine s cuvântm.,.

Pre Domnul cel înfricoat
„heruvimilor i minunat sera-

i „finiilor î fctor al lumii,

„preoi, robi i duhurile drepi-

fg „lor, ltidai-L, î-L prea înl-

H „ai întru toi vecii".

^ Cântarea a 9-a, Irmos:
$HÎ ... .^ M nume noua,,

^ îll umnezeesc pahar de urni-

lin umplând acum darul

postului, cheam pre toi cre-

H dincioii, strigând cu veselie:

SI Venii de v îndulcii lepdând

H beia patimilor, c s v în-

^ vrednicii mângâeriî ce va
s fie.

j£
H Aproape este judecata, ia : cei

%% aminte suflete! Grijete-î cu-

H iiotina de ale tale i lucreaz

||
bine cele ce te pzesc pura™ r .

fsv ^

K^ 3«MKMCMf

m
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rea neosândit. C de ne-am 5^
judeca pre noi înine aicea, H
nici cum nu ne-am osândi

||
acolo, unde se osândesc cei |*|

vinovai, fr mrturii.
||

0
stpânii, puteri, scaune, se-

|g
rafimi, domnii, cpetenii, he- H
rtivimi, îngeri i arhangheli,

||
rugai pre Dumnezeu, ca s
svârim noi vremea postului,

||
fcând cele plcute Iul l s M
dobândim laud ca nite slugi M
bine plcute Uit. m

A Nsctoarei. M
P rîmete Hristoase pre ceea ||

ce Te-a nscut pre Tine, care M
se roag ie pururea, Mântu- H
itortile, împreun cu muce-
nicit,^cu proorocit i cu toi H
cuvioii, pentru robii cei ce

||
Te-au mâniat cu pcatele, pre M
Tine Stpânul Cel singur iu- ||
bitor de oameni l fctorul
tuturor, de Carele se cutre-

mur cetele cereti. g
Alt Irmos

: ^
Pro unea ce este mai presus...

Trecând înotarea cea Una a
||

postului cu vântul Duhului, s H
ne rugm ca s ajungem la

|g
limanul patimilor lui Hrlstos. mM
Asemnându-m Hananien- H

strig ie: Miltiete™m,
||

Dumnezeule, Fiul lui David, i IS

tmduete sufletul meu cel ||
bolnav, ca pre fiica aceea. m
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Slav, a Treimel. ,

Fiina Dumnezeirii, Uni-

mea cea singuratic i întreit
dup trei fee, pre Tatl, pre
Fiul l pre Duhul cu cântri
s slvim.

i acum, a Nsctoarei.

Ceea ce ai zmislit în pân-
tece pre Cuvântul cel necu-
prins i L-ai nscut cu trup

fr de smân, roag-L cu
deadinsul s mântueasc su-

fletele noastre.

Slav Tie, Dumnezeul nostru, slav ie,

Cela ce ai îndreptat pe va-

meul, cel ce a strigat ie:
curete-m! fii milostiv i
mie pctosului, judectoruie
al tuturor, iertându-mi gre-

alele.

Irmosul :

pre ceea ce este mai pre sus
;

„de fire Maic i dupre fire
|

„Fecioar, pre cea una între

„femei binecuvântat Nsc-
toare de Dumnezeu, cu laude

„s o slvim

Luminâuda glasului, de trei ori.

LA STMOAVNÂ
Siihira zilei, de dou ori, glasul al 8-lea:

Eu, Stpâne al tuturor, ase-

mnatu-m’am celui ce a czut
în tâlhari, czând în pcatele
mele i mfam rnit de dânii
fr mil; ci nu m lsa ne-

vindecat, cela ce ai venit nu

din Samaria, ci din preacurata

Fecioar; lisase, numele cel

mântuitor, miluete-m.

Martirica

:

Ce v vom numi pre voi,

sfinilor? Heruvimi,c întru voi

s’a odihnit Hristos; Serafimi,

c neîncetat L-ai preaslvit;
îngeri, c de trup v’ai lepdat;
sau Puteri, cci cu minuni lu-

crai. Multe sunt numirile voa-
stre i mai mari darurile;
rugai-vâ s se mântueasc
sufletele noastre.

Slav, l acum; a Nsctoarei.

Cele cereti te laud pre tine

cea plin de dar, Maic ne-

nuntit, i noi mrim naterea
ta cea ne urmat, Nsctoare
de Dumnezeu roag-te, s se

mântueasc sufletele noastre.

La ceasul al aselea

Troparul Proorocii, glasul al 3-lea

:

S coal-te Doamne i ne aju-

t nou, pentruc s’au

ridicat împotriva noastr fr-
delegile noastre; c Tu eti
Tatl nostru, afar de Tine
pre aitul nu tim.

Slav, i acum; tot acesta.

Pro cilimen, glasul al 4-lea, Psalmul 83;

^ Tale, Doamne al puterilor, Împratul
ineu î Dumnezeul meu,
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Stih:

Cât sunt de iubite locaurile Tale, Doamna
al puterilor.

Din prooroeia Isaiei cetire.

Cap, 37, Vers 33.

ientru aceea aa zîce Domnul asupra îm-
pratului Asirienilor : nu va intra în ceta-
tea aceasia, nici va slobozi asupra ei s-

jt£ geata, nici va pune asupra oi pavz, nici o vaM ineuDiura cu an. Ci pre calea, pre care a
venit, pre aceea se va înapoia l in cetatea
aceasta nu va intra. Acestea zice Domnul

:

fcf upra-voiu cetatea aceasta, ca s o mâatuesc
W? pentru mine i pentru David, sluga mea. i

a ieit îngerul Domnului i a ucis din otirea
Asir ie nilor o sul l optzeci i cinci de mii
iseulându se dimineaa a aflat toate trupurile
moarte. l înapoindu se s'a dus enaherib,
împratul Aerienilor i a locuit în Nmevi. i
când s’d închraat el in casa lui Nasarah, dum-
nezeul Iui, domn ui prinilor lui, Aflra-
meleh l urasar, feciorii lui L’au omorit cu
sbiile i ei au fugit în Armenia i a împ-
rit Asordau, feciorul Iui, ta locul Iui, i a
fost în vremea aceea, bolnvitu-s'a Ezechia
de moarte i a venit Ia dânsul proorocul
Tsala feciorul lui Amos i l-a zis lui : aa zice
Domnul : râuduete-î casa ta, c vei muri tu
i nu vei tri. i s a întors Ezechia eu faa
Ia perete, i s’« rugat ctre Domuui zicând

:

Ad u-t aniinte , Doamue, c umam umhlat înaintea
ta cu dreptate i cu inim curat i cele
plcute înaintea ta am fcut. t a plâns
Ezechia cu plângere mare. i a fost cuvântul
Domnului ctre [sala. zicând : Mergi t zl lut

Ezechia: acestea zice Domnul Dumnezeul ta-

tlui tu David : auzit ara rugciunea ta l am
vzut lacrmile taie, i iat adaog vieii tale
cincisprezece ani. i dtn mâua^mparatului AsI-
i ionilor te voiu izbvi pre tine i cetatea acea-
sta i te voiu scuti pentru cetatea aceasta.

I
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Prochimen, glasul al S-loa, Psalm 75

:

A^t, Doamne, mila Ta i mântuirea Ta o d
nou.

Stih:

ÎS pine ai volt, Doamne, pmântul Tu; întors-ai^ robimea lui laeov.

a*
m
ii
£5 fn locul Cattsmeî a 13-a, cetina Gatisma a 10-a,

a rândului.

LUNI SEARA
A CINCEA SPTMÂN

La Doamne strigat-am, punem 6 StihlrJ, cân-
tând 3 podobnîee ale Triodului i 3 ale Mi-

nei ului,

Stihirile Triodului, ale lui Iosif, glasul al 3-lea-

Podohia : C u «ratarea crucii...

ela ce ne-ai dat vremea
[postului ca s ne întoar-

cem i s fim vîî i nici cum
s pierim, Cuvinte al lui Dum-
nezeu, învrednicete-ne pre
toi s ne facem bine plcui
ie i cu umilin fierbinte

s-i slujim, Hristoase, ca fe-

meia cea îneleapt, care
pentru mir i pentru vrsarea
lacrmilor celor fierbini, oare-
când, a luat iertare de greale.

Ca orbul strig ie, din inim:
Fini luî Dumnezeu, lumineaz
ochii inimii mele; ca Hana-
neianca cea credincioas plâng
ctre Tine: Miluete-m, în-

rate! C am suflet îod^Pfe
pofte, pre carele aprându-1

de întunerecul patimilor, f-1
s vieuiasc curat de acum
înainte, ca s slvesc bun-
tatea Ta cea mult.

Alt StihirS, a lui Teodor, glasul al S-Iea

Fodobia; Mucenicii Tai, Doamne ..

Darul cel luminat de Dum-
nezeu aî postului, astzi str-
lucindu-ne nou mai luminat
decât soarele, lumineaz su-
fletele noastre, gonind pati-

mile pcatului ca pre nite
nori. Pentru aceasta s aler-

gm cu bucurie toti enorm-

aaasai
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zându-l i bucurându-ne, s
svârim dumnezeeasca lui
cltorie; i cu dânsul, întru

veselie, osplându-ne, s stri-

gm lui Hristos: Sfinete, Bu-
nule, pre cei ce-1 svâresc
cu credin,

$i din Minelu trei-

Slav, l acum; a Nasciloarei.

Prochimen, glasul al 4-lca, Psalmul 85:

t"
J ovuete-mâ, Doamne, în calea Ta

merge intru adevrul Tu.
Stih:

I YOIU

leac, Doamne, urechea Ta i m auzi.

Dela Facere, cetire.

Cap. 13, Veri 1 3

:

l Avraam s a slluit îu pmântul Ha-
naan

;
iar Lot $'a slluit în cetatea

I (luturilor i l-a dus lcaul în Sodo-
ma. Iar oamenii cet din Sodoma erau râi i
pctoi înaintea lui Dumnezeu foarte. i a
zis Dumnezeu Iui Avraam, dup ce s’a des-
prit Lot de dânsul ; ridic ochii ti i caut,
din locul îq care eti tu acum, spre miaz-
noapte i spre miazzi i spre rsrit i spre
mare C tot pmântul care îl vezi, tio îl voîu
du si seminiei taie pân îu veac i voiu face
smâna ta ca nisipul pmântului; i de poate
cineva numra nisipul pmântului, i smâna
ta va numra. Scoai-fe i umbl pmânt ol

In lung i iu lat, c (le îl voiu da pre el i
seminiei tale în veac. i ridicându-i Avraam
corturile a venit i a locuit lâng tejjarul lui

Mamvri, care era în Hevrou ;
i a zidit acolo

altar Domnului.

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalmul 86:

1 ubete Domnul porile Siomihu triaj mult de
cât toate localurile lui lacov.

Stih:

Temeliile lui în munii cei sfini,

Dela Pilde, cetire.

Cap, 14, Vers 28,

rica Domnului este izvor de visaii l
pre cel ce o are il face a se feri de
lanul morii. Mrirea împratului este

in popor mult
;
Iar in popor puin, este pier-

drerea eelui puternic. Omul cel mai rbdtor
este cu mare înelepciune, iar cel foarte fricos

este ncînelept, Omul blând este doftor inimii

;

iar cariui oaselor este Inima simitoare. Del
ce grete de ru pre sracul, mânie pre ccl

co l-a fcut pre el; iar cel ce inilueto pre
srac, cinstete pre Cel ce I-& fcut pre el.

întru rutatea sa va pieri necredinciosul ; iar

cel ce ndjduete spre Domnul, drept este

întru buntatea Ba. Inima cea buuâ a brba-
tului odihnete înelepciunea; iar inima ne-
bunilor nu se cunoate, Dreptatea înal nea-
mul ; far pcatele împuineaz seminiile. Pri-

mit este împratului sluga îneleapt
;
i eu

pstrarea sa leapd dela sine ocara Mânia
pierde i pre cei înelepi; iar rspunsul cu-
cernic întoarce mânia i cuvântul aspru aprin-

de mânia. Limba înelepilor tie cele bune;
iar gura celor neîuolepi spune rele. In tot

locul ochii Domnului vd pre eeî ri i pre
cei bunL Vindecârea limbii este pom de viea
î eel ee o pzete, acesta se va umplea de
duh.
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LA ST1HOAVNA

Stihira zilei, glasul al 8-lea.

C a cel ce a czut în tâlhari

i s’a rnit, aa am czut i
jjj

eu pentru pcatele mele i su-

fletul meu este rnit; ctre
cine voiu scpa s m târn- 8
duesc? Fr numai ctre Tine, M
vindectorul sufletelor i al Sf

trupurilor; vars preste mine, H
Dumnezeule, mila Ta cea

gj
mare. II

Alt Stihira, glasul al 4-lea.

Alunecându-ne dela desfa- *î

tarea si îndulcirea cea dintâi
mm

a raiului, pentru clcarea po- ^
runcii, am czut în viea ne- &&

cinstit; c desbrcându-ne de
petrecerea cea cuvioas i
ludat a buntilor, am c-
zut în pcate, ca între nite
'tâlhari, i suntem mai mult
mori, abtându-ne dela mân-
tuitoarele Tale învturi. Ci M

mM
S#

m
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Te rugm pre Tine, Stpâne,
cel ce Te-ai artat din Mana
i ai primit patimi fr pti-
mire, leag ranele noastre ce-

le pricinuite de pcate i vars
preste noi milostivirea Ta cea
neasemnat i purtarea Ta
de grij cea tmduitoare, ca
un iubitor de oameni.

Martiri oa,

Cela ce ai primit rbdarea
sfinilor mucenici, primete i
dela noi laud, lubîtorule de
oameni, druindu-ne nou cu
rugciunile lor mare mil.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

Pzete pre robii ti, bine-
cuvântat Nsctoare de Dum-
nezeu, de toate primejdiile, ca
s te slvim pre tine, ndej-
dea sufletelor noastre.

Mari a cincea sptmân

LA UTRENIE

Treimioile. Apoi cetim Catisma a 11 -a, a 12-a
i a 13-a.

Dup întâia Sttiiologie, zicem Sadelnele cele
de umilin, din Octoiii, i a Nsctoarei de

Dumnezeu.
Dup a doua Stih oloaie, cântm aceste £e-

delne, alo iui losif, glasul al 3-lea.

Podobie: Pentru mrturisirea...

Iu cldura credinei, prin
[înfrânare, s ardem pa-

timile neînfrânrii i s fugim
de prpastia pcatului i cu

pâraele lacrimilor noastre s
stingem vpaia cea venic,
strigând: Greit-am ie, prea
bunule! Milostivete-Te i ne
druete nou mare mil.

l tot ftoeaBta.

i acum, a Nsctoarei.

Ceea ce tu una te-ai fcut
cort dumnezeesc al Cuvântu-
lui, Preacurat FecioarMaic,
întrecând pre îngeri cu cur-
ia, curete-m prin rugciu-
nile tale cu dumnezeetile ape,
pre mine cel ce nTam spurcat
cu pcatele trupului mai mult
decât toi, druindu-mi, Prea-
cinstit, mare mil.

Dup a treia tlhologie, zicem aceast

S&dealnâ a lui Teodor, glasul al 2-lea:

Podobie: Prea binecuvântat eti...

Prea proslvit este darul
cinstitului post; c prlntr’însul

Siie proorocul a aflat cru
de foc i Moisi a luat lespe-

zile, Daniil s’a fcut minunat,
Eliseu a înviat pre mort, ti-

nerii au stins focul, î fiecare

printr’însuî se face al lui Dum-
nezeu. Deci, cu acesta desf-
tându-ne s strigm ; Bine eti
cuvântat, Hristoase Dumne-
zeul nostru, Cel ce bine ai voit

aa, slav ie.
Slava, tot aceasta.

i acum, a Nsctoarei.

Rugciunea ta cea nebiruit
câtigându-o în nevoi, scap cu
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mîmme mai pre sus de na-

dejde de cei ce m necjesc,
o, Maica iui Dumnezeu! C
totdeauna mai ’nainte întâm-
pini pre cei ce se roag ie
cu credin i sfrâm desele

ispite ale vrjmailor. Pentru
aceasta cu mulumit strig

ctre tine: Primete, Stpân,
aceste scurte mulumiri, pen-
truc-mî eti întru toate aju-

ttoare, Fecioar.

CANOANELE

Canonul Mineîului t aceast Tricftntare a lu

Iosif, i se cetete Cantarea a 2-a, din Psaltire

Cântarea a 2-a, glasul al 3-lea, Irmos:

I
a aminte pmântule i ce-

rule, i ascult graiuri!e

M „mele, c am s spun pe p-
mânt minunile îuî Dum-
nezeu ti

S ne ridicm ca i cu nite
aripi sufletele, cu rugciuni
neîncetate î cu înfrânarea i
cu gândirea, spre dragostea
cea dumnezeeasc.

Fugind de gerul neînfrâ-

nrii, s ne înclzim toi cu

cldura înfrânrîî, întru dum-
nezeescu! Duh.

prin sarea dumnezeetilor

^ bunti, lepdând viermii p-
S catului, suflete, lipete-te de

Dumnezeu.

A Nsctoarei.

^ Qdihnitu-sJa Kristos întru

tine, cea singur binecuvân-

tat i S'a îmbrcat din tine

cu trupul Su.

Alt Irmos, glasul al 2-lea:

Luai aminte, popoare,-. Sfi

Post curat, rugciuni, la- |§
crinii, gândire de cele dutn-

nezeetî t toat alt fapt %%
bun agonisind, s le aducem |*

lui Dumnezeu, Stpânului.
^

Eva roab s'a fcut pentru

rod; vezi suflete al meu s
nu te amgeti i tu, de te 13

va ispiti arpele cândva, sta- §g
tuindu-te s mnânci rodurile

&jj

poftei. H
Slav, a Trelmel. M

Slvesc trei fee ale unei U
firi, pre Tatl i pre Fiul i ||
pre’ Duhul; o stpâni e a gj
Dumnezeirii, o împrie a H
tuturor i o Dumnezeire.

||

l acum, a Nsctoare

L

N aterea ta preacurat este

înfricoat, c Cel ce a fcut
pre om Dumnezeu este, carele

s'a nscut fr început din

Tatl i din tine, mai pe urm,
fr de brbat S*a zmislit

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie-

P re ceea ce-i curgea sânge

ai tmduit-o cu atingerea de
poala Ta, Hristoase al meu;
f-m sntos de patimi î pre
mine, carele m ating cu cre-

din de mila Ta.

**m
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Irmosul :

L nai aminte popoare minu-
nile lucrurilor puterii Mele
„celei dumnezeeti i întru

„aceasta vei cunoate, c In-

„sumi Eu sunt Dumnezeul
„tuturor".

Cântarea a 8-a, Irmos:

Fre Cela ce se slvete...

I
ntru ascuns pândindu-m în

toate zilele, cel prea viclean

caut s m prind si s m
fac mâncare Buii. Mântue-
te-m de rutatea lui, Mân-
tuitorule, Cel ce ai mântuit pre
lona din chit

P rin post curnindu-ne, s
ne suim în muntele buntilor
i s auzim iuminat, ce va gri
nou Dumnezeu. C va gri
pace i luminare i tmduire
sdrobirilor sufleteti.

O rbindu-m în toate zilele

cu întunecarea pcatelor, nu
pot cunoate minunile Tale,

Doamne. Pentru aceasta, des-
chide-mi ochii inimii mele,
lisuse, Dttorul e de lumin.

A Nsctoarei.

C u picturile îndurrilor tale

spal spurcciunile cele din

patimi ale inimii mele, puru-
rea Fecioar, nespurcat, d-
ruindu-mi izvoare aductoare
de lacrimi, spre curirea su-

fleteasc.
CMC;

Alt Irmos:

P re Domnul, cel ce a rcorii. .

F ocul nu se va stinge i
viermele, zice, nu se va sfâri;

teme-te de îngrozire, o, suflete

al meu! Roag-te lui Hristos,

ca s afli desftare, unde este

locuina tuturor celor ce se

veselesc.

Doamne! Ridic, rogu-m,
sufletul meu cel aprins de
aria poftelor, prin atingerea

Ta, ca pre soacra lui Petru;

ca s se afle slujindu-i cu

plcere, mrturisindu-se întru

toi vecii,

A Treimei-

Binecuvântm pre Tatl».

P re Tatl cel pururea venic
i fr început s-L ludm
credincioii i pre Fiul, Cel

împreun fr început i pre
Duhul, Cel ce împreun strlu-
cete din Tatl, fee ce sunt
de o fiin ale unei Stpânii
i Puteri prea înalte.

i Acum, a Nsctoarei.

Mrie, cea chemat de Dum-
nezeu, care eti cu adevrat
curirea credincioilor, caprin
tine se d iertare tuturor din

destul, nu înceta îmblânzind
pre Fiul tu i Domnul, pentru
cei ce te laud.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

D eschide-mi, Hristoase, ure-

chile sufletului cele asurzite,
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i-mî limpezete limba mea ca
odinioar acelui mut i surd.
Ca auzind glasul Tu, s cânt
i cu limba s Te laud în veci.

Irmosul

:

Sa ludm, tone s cuvântam,.

Pre Domnul, cel ce a rcorit
„de demult în vpae pre tinerii

„evreilor i a ars într'însa

„pre haldei, cu prea slvire
„s-l ludam zicând: Bine-
cuvântai i-l pre înlai întru
„toi vecii".

Cântarea a 9-a. Irmos:

Pre tine, rugul cel nears...

Vpaia focului celui nestins
luând în gând, s ne apro-

piem acum de focul pccinii»
cu cuget prea clduros, pati-

Sjf mile arzând.

Cuvânt aprins cu râvn
m ieind din gura ce s'a postit de
1*5 demult, a cltit stihiile : Aces-

tuia râvnete suflete i bine

m viaz.

Cugetând, prea ticlosul
meu suflet la judecata cea
înfricoat, gtete-fi crrile
tale pururea, spre plinirea
voilor Mântuitorului.

A Nsctoarei.

Lumineaz sufletul meu cel

întunecat cu negreala poftelor,

Preacurat, ceea ce ai nscut
lumina; ca s te slvesc pu-
rurea, cu credin.

m
8#
84
84m
84
84
84
84

84
84

84
84

84

H

Alt irmos:

Pre ceea ce mal pre sus...

Toate mduîrile trupului

nostru, se zice, s ie punem
înaintea lui Hristos arme drep-
tii, ridicând mâini cuvioase,
fr mânie i fr prigoniri.

Tu fiind de fa la apostoli

oarecând în corabie, Hristoa-
se al meu, ai potolit marea
cea slbticit. Âtineaz i
întreitele valuri ale gândurilor
mele.

Slav, a Treimei.

Unei firi tn închin, trei fee
laud: pre un Dumnezeu aî

tuturor, pre Tatl i pre Fiul

i pre sfântul Duh, Stpânla
cea pururea venic.

î acum, a Nsctoarei.

Curat filnd, ai nscut prunc

;

Fecioar fiind, ai aplecat in ce
chip au fost amândou de
odat, s rmâi Fecioar dup
ce ai nscut? Dumnezeu este

Acela ce a fcut aceasta; num întreba în ce chip.
||

Slav Tic, Dumnezeul nostru, slav ie. 84
84

Tâmduete-m, Hristoase
al meu, pre mine cel ce mi-am m
spurcat sufletul cu tâlhreti

||
patimi, turnând preste mine
mila Ta, ca preste cei ce a H

84
84

84
84
84
84

84
84

84

czut în mâinile tâlharilor.

Irmosul -

Pre ceea ce mai presus de 84
* 84
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„fire cu trup a zmislit în

„pântece pre Cuvântul Cel fr
„de ani, carele mai ’nainte a
„strlucit din Tatl, cu neîn-
cetate laude s o slvim
„credincioii",

Luminânda glasului, de trei ori,

LA STIHOAVN

Stibira zilei, glasul al 7-lea

Sufletul meu cel rnit i
smerit cerceteaz-!. Doamne,
cela ce eti doctorul celor bol-

navi i al celor destidajduîi
liman neînviforat; c Tu eti
cela ce ai venit mântuitor
lumii, ca s ridici din stri-

cciune pre cel czut; ridi-

c-mi pre mine carele cad
înaintea Ta

}
pentru mare

mila Ta.

(do doua ori),

Marttrîea:

I n mijlocul privelitii celor

fr de lege, bucurându-se
purttorii de chinuri, au stri-

gat: Doamne, slav ie.

Slava, i acum; a Nsctoarei.

Ludmu-te pre tine, Prea-
curat Nsctoare de Dumne-
zeu i slvim pre Dumnezeu
Cuvântul pre Carele L-ai

nscut, strigând: Slav ieî

La ceasul Întâi, cetim Catisma 14 ;
la ceasul

al treilea. Catisma 15, iar la ceasul al

aselea, Catisma 16,

La ceasul al aselea

Troparul proorociei, glasul al 5-lea:

S prijinitor este nou Dumne-
zeul lui Iacov î aprtor

în ziua necazului.

Slava, i acum; tot acesta-

Prochimen, glasul al 6-lea, Psalm 5? :

Srac sunt eu i înlru ostenele din
tinerelele mele.

Stih:

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele.

Din Prooroeia Isaiei, cetire.

Cap. 4u, Vers. 18.

M

m
m
ft*

k*
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a zice Domnul : cu cine ai asemnat pre
Domnul? î eu ce asemnare l-ai ase-
mnat pre el? Au doar teslaruL a fcut

ciiipui? Au doar argintarul topind aurul La
poleit pre el, i asemnare l-a fcut pre
dânsul ?C teslsrul alege lemnul neputregMos,
i înelepete ckibzuete cum va tocmi chipul
lui da s nu se clteasc N'al tiut? N’ai
auzit? Nu s’a vestit vou din început? N’ai
cunoscut temeliile pmântului? Cel ce ine
înconjurarea pmântului, l a pus pre ceî ce
lo unesc pre dânsul ca nite lcuste ; cel ce a
pus cerul ea o bolta, l l-a Întins ca un cort

spre locuin. Cel ce a dat pro Domnul, ca
i cum nimic n'ar stpâni, i pmântul l-a

fcut ea un nimic. C nu vor semna, nici

vor sdi, nici se va rdcina în pmânt rd-
cina lor; suflat-a asupra lor i s'a uscat, i
viforul ca pre nite pleve ii va ridica pre
dânii- Acum dar cu ciue m'ai asemnat, îm voiu înla? Zis-a cel sfânt. Cutai in

sus eu ochii votri, i vedei cine a fcut
aceste toate? Cel ce scoate dup numr po-
doaba se, i toate pre nume le cheam dintru

multa slav, i cu puterea triei sale nimic
n'a ascuns de tine. C au doar zice-vei,

Iacove. i ce g
nit-ai 1 arai Ie ? Ascuns-a calea

mea dela Dumnezeu, î Dumnezeul meu a
a luat judecata mea, i s'a deprtai? i acum
aun’si cunoscut, sau n’ai auzit? Dumnezeul
cel venic, Dumnezeu cei ce a aezat margi-
nile pmântului, nu va flmânzi, nici se va
osteni, nici este aflarea înelepciunii Iui.

Cel ee d flmânzilor întrire, î celor fr dc
durere întristare. C vor flmânzi pruncii, i
vor osteni tinerii i cei alei vor slbi, Iar

cei ce ateapt pre Dumnezeu vor muta tria,
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i vor Lua aripi ca vulturii, alerga -vor i nu
vor osteni, umb!a-vor i uu vor flmânzi,

Frocbimen, glasul al 6-lea, Fsalmul 88:

Fericit este poporul, carele tie strigarea.

Stih:

^ oamne, intru luminarea feei Talevom merge.

La al noulea ceas, Caiisma 18,

MARI SEARA
A CINCEA SPTMÂN

In locul Caiîsmei a 18-a. cetim C&tisma 19. La

D oamue strigat am...punem 0 Stihiri, cântm
3 Stihiri poiobnice ale Triodului i 3 ale

Mineiului.

Podoimicele lui Iosif, glasul al 8-lea:

Fodobia : C e v vom numi pre voi.

A vând noi dragostea mân-
care, cu posts Înfrânm

patimile; i s ne sârguîm a
vieui cu bun plcere lut

Dumnezeu, Celui ce s'a Înlat
pre cruce pentru noi i cu
sulia S’a împuns în coasta sa.

Cas ne împrtim desftrii
celei mai bune i venice, sl-
vind pre Mântuitorul sufle-

telor noastre.

Prin lemn am aflat moarte
de demult i acum iari prin
lemnul crucii am dobândit
viea. S omoriu dar porni-
rile patimilor noi credincioii
i s rugm pre fctorul de
bine al tuturor, s ajungem
la învierea cea mântuitoare,
luminai fiind cu fapte dumne-
zeeti i împodobii cu bun-

ti, slvind pre Mântuitorul

sufletelor noastre.

Alt Stiiiirâ a lui Teodor, glasul al 2-lea:

Pod obla: B untâllor celor mai pru sus..,

L udm crucea Ta, Doam-
ne, cea purttoare de viea
i sfintele patimi ale trupului

Tu, cele pentru noi: sulia,

junghîerea, ocrile, scuipriîe,

lovirile cu palma i btile cu

pumnul, haina cea roie i
cununa cea împletit de spini;

prin carescpându-ne din bles-

tem, ne-ai mântuit pre toi.

Pentru aceasta Te rugm pre

Tine, d-ne s svârim cu

pace vremea postului.

i trei dela Mineiu,

Slav, i acum, a Nsctoarei.

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalm 8&:

D oamne, scpare Te-ai fcut nou in neam
i neam.

] s u

Pfn
,3

u
pa 2i

Stih:

Mai înainte de ce a’au fcui munii
zidit pmântul i lumea...

Dela Facere* cetire.

Cap. 15, vers 1.

ar dup cuvintele acestea fost-au cuvân-
tul Domnului ctre Avram în vedenie,
zicând : nu te teme Avrame, eu te voiu
pre tine i plata tava fi foarte mult. i

a zis Avram: Stpâne Doamne, ce-mi vei da?
C eu mor fr de feciori, i feciorul slujnicei
mele Masec, acesta este Ejiezer din Damasc.
i a mai zis Avram; De vreme ce mie nu mi-ai
datsmân, iat sluga mea va îi dup mine mo-
tenitor. i îndat s’a fcut cuvântul Domnului
ctre dânsul, zicând: Nu va îi acesta motean
dup tine; ci cel ce va iei din tine, acesta
va fi motenitor. i l-a scos pre el afar i
i-a zis lui: Caut la cer i numr stelele, de
le vei putea numra pre ele. i i-a zis lui:

Aa va fi seminia ta. i a crezut Avram lui

Dumnezeu, i s’a socotit lui spre dreptate. i
a zis ctre dânsul: Eu sunt Dumnezeul cel

ce te-am scos din ara Haldei] or, ea s-i dau

smse
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tic pmâptu] acesta s-l moteneti pre el. i
a zis: Stpâne Doamoe! Cum voiu cunoate
oâ-I voin moteni pre el i I-a zis lui: ia o
juniee de trei ani i o capr de trei ani i
un berbec de trei ani i o turturea i un po-
rumb. i luând el acestea toate, le-a despicat
în dou î le a pus pre ele cu faa una ctre
alta

; iar psrile nu le-a despicat. i s au
pogorit psrile pre trupurile cele despicate,
i a ezut Avram lâng ele* Iar când apunea
soarele, uimirea a czut pre Avram, i iat

;

muie i întunecata l-a cuprins pre

[

dansul. î s’a zis ctre Avram
:
tiind vei ti

i ci nemernic va fi smâna ia îu pmânt
!

strein, i o vor supune pre ea robiei, i o vor
1 chinui i o vor smeri pre ea patru sute de

aui. Iar pre neamul acela cruia vor sluji,
il voiu judeca Eu

;
iar dup aceea vor iei

aîeca uu avere multâ k l tu vei la
prinii ti in pace, ajungând labtrânee bune-

Prochimen, glasul al 5-lea, Psalm 90:

V el ce locuete întru ajutorul celui de sus,
intru acopermântul Dumnezeului ceresc se

va sllui.

Stih:

7, icc-va Domnului, sprijinitorul meu eti.

Dala Pilde, cetire,

Cap. 10, Vers 7.

S3 tizele drepilor se leag cu pricepere

>]§
iar inima celor neîneiopi nu este
întrit, jertfele necredincioilor u;î-

:

emnesuut Domnului
; iar rugciunile celor ce

;

se udrepteaz sunt primite de dânsul. Urî-
I

ciune sunt Domnului cile necredincioilor

;

I

iar pre cei ce umbl dup dreptate îi iubete!
;

învtur celui fr de rutate sc cunoate
dela cei ce trec

; iar cei ce ursc certarea
sh efiresc grozav. IaduJ i pierzarea de fa
sunt la Domnul, cum dar nu i m inimile
oamenilor? Cel neînvnat nu va iubi pre cei
cje-l ceart pre el, i cu cel înelepi nu va
yoi'lu. Inima veselindu-sc înflorete faa iar
in nd intru scârb se mâhnete. Inima dreapt
caut tiin; iar gura celor neînvai caut
cele rele. In toat vremea ochii celor ri
primesc cele rele, iar cei bun! simt în linite
pururea. Mai bun este o prticic mic cu
inca Domnului, decât vistierii mari fr fric.
Mai bun este ospul cu legume spre dragostel spre prieteug, decât vielul dela ieslea
eu vrajba. Omul mânios aâ gâlcevi ; iar
cel ce rabd mult, potolete i cceace va s
fie. Omul cel îndelung rbdtor împac vrâî-
“«? I

^r «el necredincios mai vârtos le întâ-
râta. Cile celor lenei sunt aternute cu
spini, iar ale celor harnici sunt netode.

LA STIHOAVN
Stlhiru zilei, glasul al 5-lea.

I mpingându-m de patimi,
eu ticlosul, m’am surpat de
Ia calea Ta cea dreapt în
prpastie; î adunându-se le-
vitul î preotul, au trecut pre
lâng mine; iar Tu, Hrîstoase,
m'aî miluit i cu arma crucii

Tale, sprgând zapisul pcatu-
lui, ni’aî luminat cu nepfîmi-
rea î m'ai fcut împreuna
eztor cu Tatl. Pentru acea-
sta strig: Cela ce eti necuprins

II

de minte, Doamne, slav ie.

Alt Stihtr, glasul al y-iea.

Din Ierusalim m ?am pogorît,

||

alunecând dela poruncile Tale,

||

cele scrise întru dânsul pentru

|
neamuri i în Ierifron mergând

j|

i de bunvoe urmând celor

ii
ce au fost îiitr’însul, cari s

?au

j!
dat de demult de Tine spre

|j

uciderea poporului Tu,
I
pentru rutatea lor i pentru

|i
neascultare, m’ani dat pati-

l|
milor celor strictoare, ca unor

I tâlhari; de cari rnit fiind i
||
mal mult mort rmâind, Ceia
ce i-at rnit trupul de bun

||

voie cu piroanele î cu sulia,
pentru pcatul oamenilor, i ai

||

svârit mântuirea cea de
obte, prin cruce, în Ierusalim,

||

tmduete-m, Doamne, i
||
m mântueste.



H 434 MIERCURI g®a

3*S
*&
*8

*3

mm

£3M
*3
*3
*8
£8m
*8

$t£M
$8

*3

tând cele din via i neb-
gând seam de munci, pentru

viaa ce va s fie, aceleia s’au

fcut motenitori. Pentru acea-

sta, împreun cu îngerii se

bucur; cu rugciunile lor, d-
riiete poporului Tu mare
nula.

SlavS, i acum; a Nsctoarei.

t oamne, când Te-a vzut
soarele pre cruce rstignit, pre

Tine soarele dreptii, razele

i-a ascuns i luna i-a schim-

bat lumina întru întunerec

;

iar Maica Ta cea cu totul fr
prihan la inim s’a rnit.

MIERCURI

LA UTRENIE*8

n
Wt l’roimicele. Apoi IU lisuia 20,1,2- Dup îttiia

SMi ologii', zicem Beduinele crucii, din Octoih,
*8 ‘ i u Nseâtoîtrei-crucIL

?J| Dup a dona. stihologîc, zicem aceast

CS ezând, a lui loaiî, nfasul al S lea:
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Podobia: orLnca cea cu tain.

Gustând Adam din lemn,

fr de cuviin, cu amar
a cules rodurîle neînfrânrii;

iar Tu înlându-Te pe lemn,

îndurate, l-ai scpat de osânda

cea cumplit. Pentru aceasta

strigm ie: D-ne nou, St-
pâne, s ne oprim dela rodul

cel fctor de stricciune i^s
facem voia Ta, ca s aflm

-i-j w
mila.

Slav, tot aceasta.

i acum, a Crucii-Nfiectoarei de Dumnezeu

P re cel ce s'a întrupat din

curat sângele tu i mai pre-

sus de gând s'a nscut din

tine, Curat, vzându-L pe

lemn rstignit în mijlociii f-
ctorilor de rele, te-a durut

la inim i, ca o Maic, plân-

gând ai strigat: Vaî mie, Fiul

meu! Ce este aceast dumne-
zeeasc i nespus rânduial

a Ta, prin care ai înviat zi-

direa Ta! Laud milostivi-

rea Ta.
t

Dup a treia Stihologie, zicem aceast :

Sedealn, a lui Teodor, glasul al 2-lea.

Podobie : Prea curatului Tu cliip ...

Ludând lemnul crucii cel

prea sfânt, ne închinm pu-

rurea buntii Tale celei de-

svârite, Hrîstoase, Dumne-
zeul nostru; cci cu aceasta

ai ruinat puterile vrjmaului
i ai dat semn celor ce cred p
întru Tine. Pentru aceasta

g|
strigm ie, cu mulumitj. g|

învrednicete-ne pre toi, s g*

plinim cu bucurie vremea a*

postului, în pace petrecând. H
îH&

Slav, tot aceasta. gg
i acum, a Qrucii-Nscatoarei de Dumnezeu, g#

Vzându-Te mieluaua ri- m
dicat pe lemn, pre Tine psto-

||
rul cel fr prihan, plângând, m
ca o Maic, a strigat: Spre ||
moarte Te-a osândit pre Tine, M

ÎHÎm
M

U
ÎHÎ

'&km
JHîm
s#

3HÎ
ÎHÎ

ÎHÎm
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ÎHî
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Fiule, poporul cel nemulu-
mitor, pentru care ai tins norul
spre trecerea lor. Vai miel M
lipsesc de Fiu, ceea ce nu tiu
de brbat; ci învîaz i str-
lucete, soare, im voîu slvi
între fiii pmântenilor.

Psalmul 50.

CANOANELE
i_ catâm Canonul Minelulul i aceasta
Tricâutare a iui tosif, i se citete cân-

tarea a 3-a, din Psaltire,

Cântarea a 3-a, glasul al 8-lea, Irmos

;

Doamue, cela ce ai fcut.,,

( |
sândind vrajba, i-ai tins

^ ’

pe cruce palmele Tale,
drepte Judectorule ; mântu-
ete-m acum i pre mine, des-
frânatul, cel osândit pentru p-
cate, Mântuitorule

; carele
Te-am amrît pre Tine, cel

îndelung rbdtor.

Poftind vlea dobitoceasc
i fctoare de patimi, m’am
deprtat dela poruncile Tale,
prea bunule Mântuitorule, rob
fcându-m cetenilor celor
streini i necurai

;
iar acum

întorcându-m, primete-m
i m mântueste.

Precum ai deschis de de-
mult urechile gângavului, des-
chide i urechile sufletului

meu, cele asurzite de voia mea,
im învrednicete s aud cu-
vântul Tu cel de mântuire,
lisase, unule iubîtorule de oa-
meni.

A Nsctoarei,

C eea ce eti ua mântuirii,

pod ctre Dumnezeu, prtini-
toare cretinilor, Preacurat
Stpân, cârmuete-m, Fe-
cioar, pre mine cel înconju-
rat cu primejdiile vieii i în-

viforat.

mMm

s*mmm
3»

M

Alta Tricântare a lui Teodor, glasul
al 2-lea, Irmos:

M intea mea cea n©roditoare,,,

P entru milostivirea îndur-
rilor, suindu-Te pe cruce, m’ai
tras dintru adâncurile patimi-
lor i m’ai înlat, Hristoase, jff

la cele cereti.
||

T inzându-î, Hristoase, pe H
cruce palmele, ai cuprins toate

g|
neamurile, cele deprtate de H
Tine, ca s stea aproape de g*
stpânirea Ta. Hm

Slav, a Treime
i. ^

(jnime în trei fee, Treime M
mai presus de fiin, o Dum- H
nezeire, Printe, Fiule i Du-
hule cel drept, mântueste pre m
cei ce Te cinstesc pre Tine.

||

l acum, a Nsctoarei.

C ine este putincîos din cei

pmânteti s te laude dupre
vrednicie, Maic Fecioar ? C
tu singur te-ai artat aleas
între femei i prea fericit.

Slav. ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

pe cruce Te-ai înlat, în
coast Te-ai împuns i âi gus-

m*



tat fiere pentru mine, listtse,

H careî e Te-ani amant prin ne-

ascultare.

m

Irmosul

;

Mintea mea cea neroditoare

*3 „aductoare de road arat-o,

i „Dumnezeule, lucrtorul btmâ-

M „tailor i sditorul celor eu-

„vioase, cu milostivirea Ta“.
m
$i Cântai ca a S-a, Irmos:

U|
]_> e apte ori cuptorul l-au ars,,.

J|
/^utând cu ochiul cel nea-

*3 dormit, milostîvete-Te

H spre mine, cel cuprins de dor-

ii
mîrea trândviei i carele slu-

jesc somnului desftrilor în

Jjj
patul patimilor; Cel ce i-ai

*1 plecat capul pe cruce i ai

H adormit de bun voie, mico-
$$ rând, Hristoase, noaptea pc-
li tului, Cel ce eti lumina drep-

3 tâtn -

Cu daruri îmbogitoare din

botez fiind împodobit, ani iu-

bit mai mult srcia ruti-
lor i tn’am înstreinat de bu-

H ntî, eu ticlosul, ducându-

H m în loc deprtat al rutii.
SI Pentru aceasta întorcându-m,

H îmbrieaz-m, Mântuitoru-

le, îngrdindu-m cu crucea

Ta întru toi vecii.

Leapd, suflete, beia pati-

milor i cearc vinul 1aermi-

lor ceî curitor prin post;

carele veselete inima î ve-
tejete poftele i pref în

*3nM
*3

m
Wî

M

cenu cuptoarele trupului; i
te sârguete a te rstigni îm- p
premia cu Hristos, Cel cepen- |4

tru tine S’a pironit pe lemn

ca s vîezi în veci.
JJ

A Nsctoarei $4

Prea curat Nsctoare de S|

Dumnezeu, curete ranele H
sufletului meu i bubele p- ||
catului, splându-ie cu izvoa- a*

rele cele din coasta Celui ce

s’a nscut din tine i cu pâ- m
raele cele dintr’însa curiri- H
du-le; cci ctre tine strig i

||
ctre tine scap i pre tine te M
chem, cea plin de dar. M

Alt Irmos
:

||4

Pre Domnul eel slvit... «4

Pre Fisus, Cel ce s’a rstîg- H
nit trupete, Iar dumnezeete |f
n’a ptimit, îl laud îngerii |*
i noi pmântenii întru toi p
vecii.

||

Intru rstignirea Ta, Hris-
jg

toase, luând moartea de ocar
si de blestem, ne-ai mântuit H

mmm m
iim

pre noi, scoându-ne din stri

ccitine.

BiDeeuvntm pre Tatl...

Ca heruvimii Te laud pre

Tine, o Treime î strigând

:

Sfânt, Sfânt, Sfânt! Care eti

o Dumnezeire fr început,

singur prin Tine t de nime- P
nea necuprins*

|j

m
34
34
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jlj I acum, a Nsctoarei.

Uf Pre tine, Preacurat, te rin-

H stesc luminat toate neamurile
cu laude, c ai nscut pre Zi-

Jf
ditorul* 0 minune înfricoat

jg
i lucru prea fericit!

Up Slav ie, Dumnezeu] nostru, slav ie-

Uf
Toate le-ai suferit s Ie p-

ig timeti pentru unul, ca s m
||

mântueti pre mine, Hristose;

*jj
laud rstignirea Ta, piroanele

H i junghierea, întru toti vecii.

jjf
Irmosul |

^ S ludm, bine s cuvântm,..

Uf pre Domnul cel slvit în

||
„ceruri cu glasuri îngereti,

H „s-L ludm toi pmântenii

jjf
„întru toi vecii

M
*8m
m
H cruce întins i-a ascuns

Uf
razele i tot pmântul s’a cltit

feî cu cutremur, împrate al tu-

li
turor, vzându-Te de voie pa-

gi
lîmind, Cela ce eti din fire

UI neptimitor. Pentru aceasta

Cântarea a 9-a, Irmos

:

inîricosatu-s’a de aceasta...

zându-Te soarele pre

Uf
Te rog, Hristoase : Tmduete
ca un doctor patimile sufle-

U|
tului meu.

jj|
p rslnd cile cele de mân-

ii tuire, am umblat pre cele ce

8

^ duc ia iad, având împrejurul
meu întuneric adânc, desft-

m rile, alunecarea patimilor i
||

viforul ispitelor; pentru a-

ceasta, Te rog, Hristoase, §J
mântuete-m cu crucea Ta, g*

ca un milostiv. %%
jg.

Cuprins fiind de iarna ispi-

telor, înecat de întreitele va- fîf

lurî ale patimilor i înviforat
cumplit de viforul desmierd- M
rilor, am ajuns la noianul pos- |jf

tului cel blând i Hn, întru ca-
rele ocânnuindu-macu crucea H
Ta, Indurate, îndrepteaz-m

|J
snre mântuire. Hm

A Nsctoarei.

Zmislit-ai, Fecioar, fr »î

de smân i fr de voile
trupeti pre Cuvântul lui Dum-
nezeu, Cel ce a zidit toate i H
L-ai nscut fr stricciune i M
fr durere de Maic; pentru fi
aceasta mrturisindu-te pre ||
tine Nsctoare de Dumnezeu,
cu limba i cu inima te mrim. H

Alt Irmos

:

peciorîa ta, Nsctoare de Dumuezeu... ^
j> e voie ai rbdat a Te r- f|

stigni, Mântuitorul nostru, ca
s dai viea tuturor, izb- II
vîndu-ne din moarte.

prin lemn rtVam omori t i H
prin lemnul crucii am înviat

; ^
pre carele pironindu-Te, Hris- UMtoase, ai omorît pre vrjma- ^
ui meu. *#mm

Slav, a Treimei,

F iului, ca Celui ce este îm- ||
preun cu Tatl i Duhului %%A 1 V.**
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Sfânt, Celui dimpreun, cu un

gând s ne închinm.

i acum, a Nsctoarei

Minune prea slvit i au-

zite înfricoat : In ce chip ai

nscut ca o Maic preacurat
i ca o Fecioar n’ai cunoscut

stricciunea.

Slava ie, Uujunezeul nostru, slava ie.

Laud sulia, slvesc i pi-

roanele Tale, buretele, trestia

i crucea, prin care m ?

atn mân-
tuit, Sisuse Dumnezeule.

Irmosul

:

Fecioria ta, Nsctoare de
„Dumnezeu, ceea ce eti ne-

întinat, care nu o a ars fo-

„cul Dumnezeirii, cu cântri

„fr tcere o slvim".

Risminâada piatri ui, do trcj ori,

LA ST1H0AVNA

StiMra atici, glasul al 3-lea.

«E
Wk

I nlimea buntilor pr-
sind, suflete al meu, te-ai po-

gorit întru adâncul pcatului,

czând în tâlhari cumplii ;
i

umplându-te de rane grozave,

zaci lepdat i nebgat în

seam. Pentru aceasta strig

lui Hristos, Dumnezeului celui

ce S’a rstignit pentru tine

l a primit rane de bun voie:

Fie-i grij de mine, Doamne,
i m mântuete.

Alta, glasul al 8-lea.

De gândurile cele tâlhreti

rnit fiind eu, ticlosul, m’am
fcut mort, Doamne, i ceata

proorocilor m’a trecut cu ve-

derea, vzându-ni ca sunt

mai mort i nevindecat de

meteugurile omeneth
Pentru aceasta chinuindu-m
ru, întru smerenia inimii

strig ie, Hristoase Dumne-
zeule: Vars preste mine, ca

un indurat, mare mila Tal

Martirica.

mm
g*Mmm
Mmm
**
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Mucenici ai lui Hristos cei

nebiruii, biruind rtcirea cu

puterea crucii, ai luat darul

vieii celei venice. De îngro-

zirile tiranilor nu Vai spi-

mântat; cu muncile fiind chî-

nuivv’aî veselit i acum
sângiuirile voastre s’au fcut
tmduiri sufletelor noastre,

Rugai-v, s se mântueasc
sufletele noastre.

Slava, i acum; a Crucii-Nsctoarei de

Dumnezeu.

Mm

mu
m
ss
**

m

Cea preacurat, dac Te-a

vzut, Cuvinte, cu trupul spân-

zurat pre lemn, s’a rnit la

inim i lcrmând s’a tân-

gui: Unde ai apus, prea iubi-

tul meu lisuse, Fiul meu i
Doamne? Num lsa singur,

Hristoase, pre mine, care

Te-am nscut

m
s*

M

La ''tiul întâi, cetim Catisma 3-a
;
la censul

al treilea, Catisnia 4-a; iar la ceasul al ase-

lea Catisma 5-a*
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La ceasul al saselea

Troparul Prooroc iei, glasul 1-îu.

Pentru durerile sfinilor,

j§ cari au ptimit pentru Tine,
H fii milostiv, Doamne, i vin-

§ dec toate durerile noastre,
|3 iubitorule de oameni, rug-m mu-ne ie.33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Slav, i acum ; tot aceasta.

Prochimen, glasul al 4 le», Psalmul 91 :

B ine este a lâuua pe Domnul i a cuta
numele Tu, Pre alunite.

Stih;

A vesti dimineaa mila Ta i adevrul Tu în
toat noaptea.

Diu Proorocîa fsaîei, cetire.

Cap. dl, Vers 4—14,

.a aice Domul; Eu, Domnul cel dintru
începui, acelai totdeauna în vremurile
ce vin* Oalroavele îl vd i sunt cuprinse

de spaim, marginile pmântului tremur, se
apropie, vin, intr Ia judecat! Fiecare se
ajut unui pe altul i-i zic : „curaj 1“ Turn-
torul îmbrbteaz pe argintar i cei ce
bate aurul pc cel care bate pe nicoval
zicând

:
„îmbinarea este hun“. i 11 întrete

cu cuîe ca s nu se clatine. Dar tu, Iernile,
sluga mea, iacovpe care ie um ales, smâna
ini Avraam, iubitul meu!... Pe tine care te-am
smuls din ceie mai deprtate margini ale
pmântului i le-am chemat din cele mai
deprtate ce uri, i i-am zis : tu eti robul
meu, pe tine te-am ales i nu te-am lepdat;
nu te teme, cci eu sunt ou tine, nu privi cu
îngrijorare, cci cu sunt Dumnezeul tu. Eu
ii dau trie i te ocrotesc i dreapta mea cca
tare te va sprijini 1 Iat c se vor ruina i
de ocar se vor face, toi cei ce se încrunt

fj Ia lupt împotriva ta; toi vor îi nimicii i

33m
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

33
33
33
33
33
33
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vor pjeri cei ce se înc vrjmai ai ti ! Cu-
ta-vei i nu vei gsi pe cei ce te ursc pe
tine i ca o nimica vor li cei ce vor s se
lupte cu line. Cci Eu sunt Dumnezeul tu,
Eu întresc dreapta ta si îi sic ie: „Nu te
terne, cci Eu sunt ajutorul tul" Nu-i fie
fric, vierme al fu! Iacov, viermîor al lui
Israil, Eu sunt ajutorul tu, zice Domnul,
Mântuitorul tu j sfântul Iui fera îl.

«55

Prochimen glasul al 6-lea, Psalmul &2

:

D omnul imparete i e îmbrcat cu slav,

Stih:

I mbrcatu e’a Domnul cu slav i s’a încins eu
puterea.

La al noulea ceas, CatLsma ti 6-a,

Spre tiin:
De se va întâmpla Buna-Vcstire in Joia cano-
nului celui mare, se mut Canonul cel marc
i-l cântm mai tuaiuie Mari, tot în aceast
sptmân, iar Joi se cânt slujba praznicului
Bunei-Vestiri, cu trîcântarea Apostolilor, S
se caute tipicul dela sfâritul crii, Ia litera

MIERCURI SEARA
Cetim în loeut Calfemei a 18 a, Catisma a 7-a-

La D oamne strigat-am... Stihira Idiomel, pe
care o zicem de dou ori.i incepemistihurile

dela f dea-vor în mreaja sa pctoii...

Glasul al 8-lea.

n tâlharii gândurilor mele
czând, nTam prdat de

minte eu ticlosul; î cumplit
btându-m, tot sufletul mi s’a

rnit i pentru aceasta zac gol
de bunti în calea vieii.

Preotulvzându-mcm chi-

nuesc de rane, pentru nepu-
tina tmduirii trecându-m,
n’a cutat spre mine; i levitul

iari nesuferind durerea cea
strictoare de suflet, vzân-
du-m i el, a trecut pre
lâng mine. Iar Tu, Cela ce
bine ai voit a Te întrupa, nu
din Samaria, ci din Maria,
Hristoase Dumnezeule, dru-
ete-mi tmduire, cu iubirea

3#
3#m
m
34
34
34
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i Ta de oameni, vrsând preste

H mine mare mila Ta»

Stih : C u gipsul mea elitre Domnul am «irigat

¥% i tot aceoata.

Apoi zicem Stihul: Vrsa-voiu Înaintea Iui,

jg rugciunea mea,..

Martirica.

fi De este vreo buntate, de
Stic *

ia este vreo laud, se cuvine

H sfinilor. C sbiilor i-au ple-

m cat grumazii pentru Tine, Cela
ce ai plecat cerurile i Te-ai

*a pogorît; vrsatu-i-au sângele

H pentru Tine, Ceia ce Te-ai

micorat însui i ai luat chip

de rob; smerîtu-s’au pân îa

ta moarte, srciei Tale ase-

mânându-se. Pentru ale c-

jj
rora rugciuni, dupre muli-

mi mea îndurrilor Tale, Dum-
nezeule, mihiete-ne pre noi,

ta
w.
ta

m
cele dumnezeetî, s plângem g#
din toat inima i s strigm
Mântuitorului: Doamne mult g
milostive, pentru ucenicii Ti, m
mântuete pre cei ce Te Ia-

ud cu fric, ca un îndurat M
si iubitor de oameni. M

m
££

£*

Alt Stiliir, a Iui Teodor, glasul acelai

Podotta; Pro cca preamrit ...

Stih

:

Luat-ara seama dc-a-dreapta i am privit,.

Apostoli prea ludai, rug-
lori ai lumii, tmduitorii bol- g#

navilor, pzitorii sntii. în

acestea amândou pzîi-ne
pre noi, cari trecem vremea
postului; s fim împcai

||
dumnezeete unul cu altul,

ferindu-ne gândul neturburat H
de patimi; ca s cântm toi g*

laud lui Hristos, Celui ce a H
Alte Stihlri ale lui Iosiî, glasul al 6-lea: înviat, Ca Unui biruitor,

Podobia . Doamne, do al i statui înaintea

divanului...

Stil: : C ând lipsea dintru mine dubul meu

Doamne, Tu ai artat pre
sfinii Ti ucenici ceruri cu-

| vânttoare; cu sfinitele mij-
** tociri ale acestora, scap-m
H din rutile pmânteti, înal-

i ând pururea gândul meu,

H prin înfrânare i prin cuno-

H tîna patimilor mele; ca un
H îndurat, si de oameni iubitor.
te»

M Stih:

^ In calea aceasta, in care am umblat...

Îl
Având vremea postului toi

l§ ca un ajutor spre lucrurile

mm
s*m

Alte 24 Stihiri ale Canonului cel mare
\

facerea lui Andrei Criteanul.

Glasul al 4<I£a.

[La Greei, dup Alfa-Vita

Pod obla :: Cu lacrimi voiam a spala...

Stih:

P ieri t-a fuga dela mine-,,

T oat vieaa mea o am
cheltuit cu desfrânatele i cu

vameii. Oare putea-voiu
mcar la btrânee s m

||
pocesc de cele ce am greit? m
Fctorule al tuturor i doc-

|g|
tore al celor bolnavi, Doatn- m
ne, mai ’nainte de sfârit, pân ||
ce nu pier, niântuete-m. *

fPr
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Lh fiecare Stih facem câte treî închinciuni.

Stih. htcjgat-am cifre Tine, Doamne, zîs-am:
Tu eti ndejdea meu...

duc

Jj|
De greutatea nepurtrii de

H grij sunt cuprins, tvlmdu-

jjjj

m în noroîu, sgetându-m
|| cu sgeata Iui Veliar, i-mi

H spurc pre cei fcut dupre chip;
întorctorule al celor nepurt-

H torî de grij, i Mântuitorul

jjg
celor greii, Doamne, mai

P înainte de sfârit, pân ce nu
Jff pier, niântuete-ma.

^ Stih: ty aminte spre rugciunea mea.,.

| F cutu-m’am sminteal oa-
menilor, lucrând ca un p-

li mântean cele pmânteti.
H Cu nunta m’am împreunat,

din porunca Ta, i am clcat
porunca, spurcându-mi patul;

m Cel ce m ?

ai zidit din pmânt,
H nu trece zidirea Ta; Doamne,

H mai ’nainte de sfârit, pân
8 ce nu pier, mântuete-m,

Stih : MâQtuote-m de eei ce m gonesc...

Uciga nVam fcut sufletu-

p luî meu, grijindu-m numai

Jj
de trup. Fcutu-m’am batjo-

18 cur dracilor, slujind poftelor

H i necuviinelor. Ci cu milo-

ii
tivirea Ta, îndur-Te munci-

i torule al dracilor; Doamne,

H mai ’nainte de sfârit, pân
îi ce nu pier, mântuete-m.
IH

Stih: Scoate din temni, sufletul meu,..

De bun voie am greit
mai mult decât toi; pentru

m

— M
sL4

aceasta sunt prsit Am pro- m
tivnic sufletului meu gândul ||
trupesc i m întunec. Lu- £*
mîntorule al celor din întune- H
rec t povuîtorule al celor

||
rtcii, Doamne, mai ’nainte H
de sfârit, pân ce nu pier, ||
mântuete-m. î#

Stih: P i*o mine m ateapt drepii.-

Viu va fi sufletul meu, g|
Doamne, zis-a proorocul, i t?
Te va luda; caut-m pre

|jf
mine, oaia cea pierdut i m
rânduete în turma Ta; d-mi H
vreme de pocin, ca sus- g*
pinând s strig ie: Doamne, ÎI
mai ’nainte de sfârit, pân M
ce nu pier, mântuete-ma. îl

Stih: Dintru adâncuri am strigat ctre Tiue,
jjj|

Doamne, Doamne,.. 5S

Greit-am, greit-am neb- ||
gând în seam poruncile Tale, M
Hristoase Dumnezeule; fii

milostiv fetorule de bine, î#
cas vd cu ochii cei dînutru |J
t s fug de întunerec, i s
strig ie cu fric: Doamne, %%
mai "nainte de sfârit, pân ce

||
nu pier, mantiieste-m. îlm

Stih F 1C urechile Tale luând aminte..

Fiare slbatice nVau în- ^
conjurat, d m scoate dela
dânsele, Stpâne; c vrei s H
se mântueasc toi i s vie
la cunotina adevrului; M
mântueste pre toi oamenii,
ca un Ziditor, i împreun cu g#
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eî i pre mine. Doamne

,

mai'nainte de sfârit, pân
ce nu pier, mântuete-m.

Stih: ne Te vei uita la frdelegi Doamne,
Doamne, cine va suîeri ...

Fii mie tmduire fctorule
de bine, i nu m lepda
Mântuitorul meu; vezi-m
pre mine zcând întru fr-
delegi i m ridic ca un
atotputernic, ca s vestesc i
eu faptele mele i s strig

ie: Doamne, mai înainte de
sfârit, pân ce nu pier, mân-
tuete-m.

Stih : l’entru numele Tu, Te-am rbdat,
Doamne...

Ascuzând talantul cel ce

mi s’a dat, ca o slug nemul-
umitoare l-am îngropat în

pmânt
;
deci, ca un netrebnic

nfam osândit, i nu mai în-

drznesc s m rog ie;
iar Tu, ca Cela ce nu ii

minte rul, milostivete-Te
spre mine, ca i eu s strig ie:
Doamne, mai ’nainte de sfârit,

pân ce nu pier, mântuete-m.

Stih: Dfn streajja dimineii, pân în noapte..

Uscat-ai lacul patimilor ce!e-

iace-i curgea sânge, cu atînge-

readepoalaTa; lua-voiti i eu
iertarea grealelor, apropiin-

du-m de Tine cu credin
neîndoit; primete-m i pre
mine ca pre aceea, i-mi tm-
duete durerea. Doamne, mai

Cine de sfârit, pân ce nu

pier, mântuete-m.

Stih: Ca la Domnul este mila i mult
mântuire la el...

V rei s ezi pe scaun Cela

ce ai fcut cu cuvântul cerul

i pmântul ;
vom sta înaintea

Ta, toi, spuindu-i pcatele
noastre; mai înainte de ziua

aceea primete-m întru po-

cin. Doamne, mai ’nainte

de sfârit, pân ce nu pier,

mântuete-m,

Stib: Ludai pre Domnul toate neamurile...

Caut cu ochiul cel mult

indurat i fii mie milostiv,

tmule Mântuitorule; druete
ape de tmduiri ticlosului

i dosdituhii meu suflet

Spal-m de spurcciunea
faptelor mele, ca s cânt:

Doamne, mai ’nainte de sfârit,

pân ce nu pier, mântuete-m.

Stih: Câ s’a întrit mila Ini presle oui,..

S abie a gtit Velîar, sâr-

guindu-se s vâneze sufletul

meu cel smerit; strein m’am
fcut, Indurate, de cunotina
luminii feei Tale; Cela ce

eti puternic întru trie, scoa-

te-m din ghiarele lui. Doam-
ne, mai înainte de sfârit,

pân ce nu pier, mântuete-m.

Stib : C âtre Tine am ridicat ochii mei, Cela
ce locueti în cer...

T uturor patimilor m’atn f-
cut rob, prsind legea i

n
m
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H dumnezeetiîe scripturi
;
tm-

£§
duete-mpreste tot, Fctoru*

fes le de bine, Cela ce pentru mî-

f§ ne e-ai fcut ca mine, Bunu-
fe£ le; întoarce-m, Indurate, sfri-

ji ctorule al patimilor. Domne,
mai ’naînte de sfârit, pân

Si ce nu pier, niâniueste-m.
fel?

- l ' v ^ilueste-ne pre noi. Doamne,
miluete-ne, ea prea mult.,.

P ctoasa a udat eu lacrami
cinstitele i preacuratele Tale

S| picioare, pre toi îndemnându-i

H s alerge i s-i ia deslegare

H de grealele lor, Druete-mî

H credina aceleia i mie, Mân-
ÎS tuitorule, ca s strig ie;
|§ Doamne, maî 'nainie de sfârit,

H pân ce nu pier, mântuete-m,
2S
feg
fel?
pj„\

Curete spurcciunea u-
ii fiefului meu, Cela ce ai sr-
feS cit dupre trup pentru mine i
H ai fost prunc; trimete-mi pi-

^ ctura milei Tale, mie celui

H neputincios i sdrobi t, Hris-
fe| toase;spai-m de întinâciune,

H vindec-m de boal. Doamne,

g mai J

nainte de sfârit, pân ce
fel? nu pier, mântuete-m.

^ Stih . Slav ie
n
DurnEezeul nostru, slav ie...

g întrete, Stpâne, sufletul

fe meu, ca s alerge la Tine i
îl s slujesc ie pururea; ca Tu

g eti acoperitorul meu i pzi-
fej torul, sprijinitorul i ajutorul

;

stih: Slav ie, Dumnezeul nostru, slava
ie...

învrednicete-m, Dumnezeu-
le Cuvinte, ca s strig cu
îndrzneal: Doamne, mai* m
’natnte de sfârit, pân ce nu H
pier, mântuete-m.

||
Stili Slav '[’ie. Dumnezeul nostru, slav ie..'

F ii nou zîd nebiruit, lisuse M
Mântuitorulei milostive Dum- p
nezeule! C am czut în nara- H
vuri i lucruri îneltoare. Ci

||
ridic zidirea Ta, ca un fctor
de bine, i Te miiotiveste
spre dânsa ca un îndurat s#

Doamne, mai'nainte de sfârit, ||
pân ce nu pier, mântuete-m.

||
Stih: Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie... ^

Fiu desfrânat m'am fcut,
|J|

risipind bogia i m topesc p
acum de foame; ci alerg sub

jjj
acopermântul Tu, prime- ^
te-m ca pre acela, Printe jfj

bunule, si m învrednicete a
fi prta mesei Tale; ca s m
strig ie: Doamne, mai ’nainte

||
de sfârit, pân ce nu pier, m
mântu este-m. m

mm
M
IW

Stih: Slav ie, Dtimnezeul nostru, slav ie,..

Pentru pisni a scos din

rai începtorul rutii pre
cel întâi zidit, iar tâlharul, p
cel ce a strigat pre lemn: H
pomente-ml a luat raiul.

*"

Pentru aceasta i eu cu cre-

din i cu fric strig; Po-
menete-mâ; Doamne, mai
’nainte de sfârit, pân ce nu
pier, mântuete-m.

mm
m
mMm
m
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H gtii, slav ie, Dumnezeul nostru, Slavie.

.

Jjj
Tinde-mi mâna ca lui Petru

H :i m scoate dintru adânc,
Dumnezeule; druete-mi har

M î mil cu rugciunea celei

J§ cu totul fr prihan Maicii

*3 Tale, care Te-a nscut fr
H smân, i ale tuturor sfini-

H lor Ti. Doamne, mai ’nainte

*3 de sfârit, pân ce nu pier,

H mantii este-m.

Stih Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie,,

primete-m pre mine, ca-

rele cânt în toate zilele;

Jjj Mielule, Cela ce ai ridicat

H pcatul lumii, dau în mâinile

Tale sufletul i trupul meu;

Jjj
i în toat ziua i noaptea,

m dupre datorie, strig ie:
Doamne, mai 'nainte de

m sfârit, pân ce nu pier, mân-

ji tueste-m.

jjjj

Slav Tatlui : Fiului l sfântului Duh.

0, milostivirea Ta cea ne-

Sl grit; prea Bunule, Cela ce

J! nu ii minte rul, Doamne!

Jg
O, Cela ce eti fr de pcat
i îndurat, nu m lepda pre

J|
mine dela fata Ta, ca i eu

SI eu mulumit bucurându-m
i cântând s strig ie: Doam-
mne, mai 'nainte de sfârit,

Jf pân ce nu pier, mântuete-rh.
m

im î pururea i îq vocii vecilor, Amin.

negrit smerenia Ta!
O, naterea Ta cea prea

*5§ MIKRCrrm §0»

mu M
minunat i strein! O, cum g#

Te-a purtat Fecioara prunc ||
în braele sale, pre Tine f- jgt

ctorul i Dumnezeul, Cel ce H
ai primit a Te întrupa din- gf
triînsa, fctorul de bine! H
Doamne, mai ’nainte de sfârit,

pân ce nu pier, mântuete-m. gf

m
m
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Miro: Lumin lin-,.

Prochimen, glasul al 4ea. Psalm 93: r

fmmQftzoule al rzbunrii! Doamne, Dum-
nezeul rzbunrii, arai-Te întru mrirea Ta.

Stih:

Scoal-te, judecloruîe al pmântului, i d
celor mândri dup faptele lor.

Dela Facere, cetire

Cap. 17, vers. 1—9.

ar când era Avram de nouzeci i nou
de ani, is’a artat Domnul i i-a zis: „Eu
sunt Dumnezeul cel Atotputernic; lâ ce-i

3leut
t
înaintea mea i Hi îâr prihan; l

voiu încheia legmânt cu tine i te voiu tn-

muli foarte, foarte tare“. Atunci a czut
Avram cu faa ia pmânt, iar Dumnezeu a

raai grit i a zis: „Eu sunt i iat careî
legmântul meu cu tine : vei fi tat a mulime
de popoare, i nu te vei mai mirni Avram, cl

Avraam va îi numele tu, cci am te fac

tat a mulime de popoare. Am s ie înmulesc
foarte, foarte tare, i am s ridic din tine

popoare, i regi se vor ridica din tine. Voiu
pune legmântul meu Intre mine i intre tine

i urmaii ti de dup tine din neam in neam
s îie legmânt venic, aa c eu voiu îi Dum-
nezeul tu i al urmailor ti de dup fine.

i-i voiu da ie i urmailor tai de dup tine

pmântul în care pribegeti acum ca strin,
tot pmântul Canaauulm, ca moteniro ve-
nic, i v voiu fl Dumnezeu'' 1

. Apoi a mai
zis Dumnezeu lui Avraam : „Iar tu i urmaii
ti de dup tino din neam iu neam S pzii
legmântul meu“.

Prochimen, glasul al 4-lea, Psalm 94:

Venii s cutm cu veselie Domnului.

Stih:

-S ieim întru întâmpin arca Lui cu Itude i
cu cântrile noastre sa-L preamrim.

um
g*

mMm
s*mmmmM
mM
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Uela Pilde, cetire-

Cap. 15, vere. 20. — Cap, 16, vers. 9.

m

iul Înelept bucura, pe tatl su, iar fiul

nebun nu b.jgn In senin pe maica lui.

Nebunui osie o bucurie pentru omul ne-

int ofegfktor, iur cel îu.eiepi; merge pc colea

dreapt. Punerile k cale nu se întpluese
unde lipsete chinuirea, dar ele îi Iau Ointn

cu muli Biruitori- Omul «o bucur pentru

nu rspuns bun ieit din gura lui, i cât e

de bun vorba spus la locul ei 1 îneleptul

merge pe crarea vieii ce duce in sus. ca

s ocoleasc drumul iadului, care merge în

jos. Domnul prbuete caso celor mândri i
întrete hotarul vduvei. Gândurile cele rele

sunt uriciune înaintea Domnului, iar cuvintele

frumoaso simt curai e (în ochii lui). Cel ce

umbl dup câtig nedrept îi surp casa tul,

iar cel ce urte mituirea va via. Inima celui

dropt ehibzuete ce s rspund. Iar gura
c.'lor nelegiuii revars ruti. Domnul so

i qo departe de cei nelegiuii, dar ascult
rugciunea celor drepi. 0 cuttur priee-
noaecâ înveselete i nîma i o veste buna in

gru oasele. Urechea care ascult o dojana

iiirâuritoaro asupra vieii, îi are lcaul prin-

tre cei înelepi. Cel ce nu vrea a tie tic

mustrare îi urgisete sufletul su, iar cel co

ia aminte la dojon se îuee mai înelept
Frica de Dumnezeu este învtur i îne-
lepciune, iar smerenia vino înaintea mriri i.

în putere st omului s plsmuiasc planuri

în inim, dur rspunsul limbii vine dela Dom-
nul, Toate cile omului sunt curate în ochii

lui, dar numai Domnul este cel ce cerceteaz
duhul. Înfieaz Domnului lucrrile talc

[ gânduri te talc vor izbuti. Po toate le-n

Iacul Domnul fiecare cu elul su, aijdereu
i pe nelegiuit pentru ziua nenorocirii. Toalii

inima semea este urîcîune înaintea Dom-
nului ; avei rbdare — nu va rmânea nepe-
depsit- Prin iubire i credin se ispete
pcatul, l prin frica Iui Dumnezeu te fereti

do rele. Când cile omului sunt plcute îna-

intea Domnului, chiar i pc vrjmaii lui îl

silete ta pace- Mai de grab puin i eu
dreptate, decât agoniseal mult cu strin

-

btute- Inima omului gândete la calea Lui,

dar numai Domnul poart paii lui.

Apoi:

b se kdrepteze rugciunea mea...

i ooalalta urmare w Liturghiei mni inamto
sfinit

Iur tic nu va 1 1 Jiurgiiie, la Doamne strigat-am-.*

cânlm 3 podobii alo Triodnlui i 24 Stihiri

ale Canonului cel Mare.

Prochimenul i citirile.

li LA STIHOAVN
îi i

Idiomela zilei, de dou ori, i Martirica,

Slav, i iiOLim; a Nsctoarei de Dumnezeu.

i celelalte.

Ln mas, deslegîim la vin i untdelemn,
pentru osteneala privegherii,

I ‘avecemia cea mic o citim in chilie.

Dup
linte. Dumnezeule ..

Zicem Comlacul sfântului Ai drei dela

Canonul Mare. ,

Asemenea, Utrenia o citim in chilie,

VEZI

;

De vor cu dea 1(1 dc Mucenici în Joia Cano-

nului Mare, slujba lor se cânt în intregimo

inainle, in Marea acestei sptmâni.

Joi a cincea sptmân
A SFÂNTULUI POST

Tocâm pe la al patrulea ceas din noapte i
adunându ne in biseric, preotul kce înce-

putul dup ubiceiu, iar noi zicem :

împrate ceresc, Sfinte Dumnezeule.

j Dup
Tatl nostru,

D oani ce miluete

(de 12 cri)'

Slav, i acum.

V enii aii ne închinm,,.

i Utrenia, dup r&nduinitY

i! Dup Psalmi, cântm AU Iu a i Podcbnicele

glasului i cetim Calisma a 8-a.

j| Apoi cetiri! viaa cuvioasei Mria Egiptean tiu,

în dou stri-

î| * _ l’tiîilinlll RO t, .i 1 , <Zu

fr î Su cântam stihurile: S cântm Domnului!.

începem, îndat, Canonul Mare, pe cari: -1

zicem rai\ cu glas umilit i ou inim iofrâulâ,

fcând la fiecare tropar câte 3 închinciuni-
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CANONUL CEL MARE

Compus de sfântul printele nostru Andrei
Cri tcamil lerusalimiteanul.

Cântarea l-a, glasul al 6-loa, Irmos

:

\ jutor i acoperitor s
?

a f-
T*- „cut inie spre mântuire,

„acesta este Dumnezeul meu
„i“L voii mri pre El; Dum-
nezeul printelui meu i-L
„voiu înla pre El, cci cu

„slav SJ

a preaslavit w
.

(do dou ori)

Pripeal

:

Miluete-m, Dumnezeule, iniluete-m

D e unde voiu începe a plan-

ii ge faptele vieii mele celei ti-

M clcase? Care începere voiu

H pune, Hristoase, tânguirii ce-

H stei de acum? Ci ca un milo-

ii tiv, d-mi iertare grealelor.

H Vino ticloase suflete îm-

H preun cu trupul tu, de te

M mrturisete la Ziditorul tutu-

ror. i te prsete de acum
de dobitocia cea mai dinainte

i du lui Dumnezeu lacrimi

gj de pocin.

gj Râvnind neascultrii Iul

H Adam celui întâi zidit, m'am
%% cunoscut pre mine desbrcat
« de Dumnezeu i de împria
W, cea vecuitoare i de desftare,

H pentru pcatele mele.

S
Vai! ticloase suflete. Pen-

tru ce te-aî asemnat tu Evei

|| celei dintâi? c ai czut ru
H i te-ai rnit amar; c te-ai

M atins de pom i as gustat

cu îndrzneal dobitoceasc
mâncare.

I n locui Evei celei trupeti,

fcutu-s’a mie Ev îneleg-
toare : cugetul cel cu poft
trupeasc, artându-mi cele

dulci i gustând pururea din

butura cea amar.

Dupre dreptate s
?a lepdat

Adam din Edem, nepzind o

porunc a Ta, Mântuitorule.

Dar eu, ce voiu ptimi, ne-

bgând seam totdeauna de

cuvintele Tale cele de via?

Covârind eu uciderea lui

Galii, din bun voin m'ani

fcut uciga sufletestei cuno-

tine, hrnindu-mî trupul i
otind asupra lui cu faptele

mele cele viclene.

Nu m*am asemnat, Sisuse,

dreptii lui Avei. Daruri pri-

mite nu i-am adus ie nici

odinioar, nici fapte dumne-
zeetl, nici jertf curat, nici

viea fr prihan.

Precum Cain, aa i noi, ti-

cloase suflete, am adus fapte

spurcate Fctorului tuturor

i jertf cu prihan i viea
netrebnic; pentru acestea

ne-am i osândit împreun.

Ziditorul e, fcându^m lut

viu, ai pus Intru mine trup i
oase i suflare i viea; ci, o!

Fctorul meu, Mântuitorul

mm
s*

mm
s#

sh*m
m
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mm
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meu i judectoriile, prime-
te-m pre mine cel ce m
pocesc.

Mrturisesc ie, Mântuito-
rule, pcatele care am fcut
i raneîe sufletului i ale tru-

pului meu, care tâlhrete
mi-au pus mîe asupr cuge-
tele cele ucigtoare din lun-
tric

De am i greit, Mântuito-

ri
rule, dar tiu c eti iubitor

H de oameni
; bai cu mil i Te

g|
milos tiveti fierbinte; pre cel

||
ce plânge îl vezi i alergi ca
un printe, chemând pre cel

pierdut

Pre mine cel lepdat înain-
tea uilor Tale, Mântuitorule,
mcar la btrânee num lsa
în iad deert, cî mai ’nainte de

H sfârit, ca un iubitor de oa-

%% meni, d-mi iertare grealelor.

P Eu sunt cel czut în tâlhari,

*8 în cugetele mele; cu totul

S

** sunt rnit acum de dânsele
i plin de bube; ci Tu însui

«jf
viind de fa, Hristoase Mân-
tuitorule, vlndec-m.

|| Preotul vzându-m mai

8
^ înainte, m’a trecut i Levitul

vzându-m gol întru ruti,
M nu m ?

a bgat în seam; iar

Tu, lisuse, Cel ce ai rsrit din
Maria, venindu-mi de fa,
mîlueste-m.

Mielule al lui Dumnezeu,
Cela ce ai ridicat pcatele tu-

turor, ridic de deasupra mea
lanul cel greu al pcatului
i, ca un milostiv, d-mi
lacrimi de umilin.

Vremea este a pocinei, vîn
ctre Tine, Fctorul meu; ri-

dic de deasupra mea lanul
cel greu al pcatului i, ca un
îndurat, d-mi lacrimi de
umilin.

S nu m urti, Mântuito-
rule, s nu m lepezi dela
faa Ta; ridic de deasupra mea
lanul cel greu al pcatului
l, ca un milostiv, d-mi
iertare pcatelor.

Grealeîe mele cele de voie
i cele fr de voie, Mântuito-
rule, cele vdite i cele ascun-
se, cele tiute i cele netiute
toate iertându-ie, ca un Dum-
nezeu, milostivete-Te i m
mântueste.

9

Din tineree, Mântuitorule,
poruncile Tale am lepdat i
mi-am trecut toat viaa cu
pofte, negrijîndu-m i lene-
vîndu-m; pentru aceasta strig
ie, Mântuitorule; mcar la

sfârit mântuete-m.

B ogia sufletului cheltuia-
d-o întru pcate, pustiu sunt
de cretineti bunti i fl-
mânzind strig; Dttorule de

M
M

mi
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mil, apucând înainte, milu-

ete-m.

înaintea Ta cad, lisuse;

greit-am ie, ntî)ostivete-Te

spre mine; ridic de deasupra

mea lanul cel greu a) pca-
tului i, ca un îndurat, d-mi
lacrimi de umilin.

S nu intri cu mine la ju-

decat, vdind faptele mele,

iscodind cuvintele i îndrep-

tând pornirile; ci cu îndur-
rile Tale, trecând cu vederea

rutile mele, mântuete-m,
Atotputernice.

A.U Canon, al cuvioasei maicii noastre Maria
Egipteanca. Glas i Irmos aceleai.

Acrostihul acestui canon este:

Cuvioas Mrie, tu ne ajut..-

Pripeala

:

Cuvioas maic Mrie, roag-te Iui Dumnezeu
pentru noi.

T u-mî d har lumintor din

osârdia Ta cea dumnezeeasc
de sus, ca s scap de întu-

|

nerecuî patimilor; i s laud

j

din inim faptele vieii tale

|

cele frumoase, Mrie.

\ P lecându -te dumnezeeti-
I lor legi ale lui Hristos, la

[

Dânsul ai venit, lsând por-

\ nirile desftrilor cele ne-

\
oprite i toat fapta cea bun

|
foarte cu cucernicie, ca pre

* una, ai svârit

Cuvioase printe Andrele, roagâ-ie Sui

Dumnezeu pentru noi.

C u rugciunile tale, Andreie,

scap-ne de patimile cele fr
de cinste i ne arat prtai
acum împriei lui Hristos,

pre noi cei ce te ludm pre

tine, slvite, cu credin i
cu dragoste, rugmu-ne.

i

Slava, a Treimei.

Treime, Fiin prea ^înalt,

creia ne închinm întru o

Unime, ridic de deasupra mea
lanul cel greu al pcatului

i, ca o milostiva, da-mi la-

crimi de umilin.

i acum, a Nâseâtoarei,

N sctoare de Dumnezeu,
ndejdea i folosirea celor ce

te laud pre tine, ridic de

deasupra mea lanul cel greu

al pcatului i, ca o stpân,
Curatm primete pre mine,

cel ce m pocesc.

i iari cântam Irmosul

:

A j
a tor i acoperitor-

Jfi amândou stranele.

Cântarea a 2-a, Irmos

:

I
a aminte cerule i voiu gri;

i voiu luda pre Hristosj

„Carele a venit din Fecioar
„cu trup".

(de doua ori).

MiUiete-mâ, Dumnezeule, milueie-niâ-

I a aminte cerule i voiu

gri; pmântule, primete în

urechi glasul celui ce se po-

cete lui Dumnezeu i-L lau-

da pre Dânsul.
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Ia aminte
,
Dumnezeule,

Mântuitorul meu, cu ochiul

Tu ceî blând, i-mi prime-
te mrturisirea mea cea
clduroas.

Greit-am mai mult decât
toi oamenii, însumi am greit
ie; cî Te mîlostivete Mân-
tuitorule, ca un Dumnezeu,
spre fptura Ta.

Viforul rutilor m'a cu-
prins, milostive Doamne; cî,

U ca lui Petru, tinde-mi i mie

H mâna Ta.

||
Lacrimile desfrânatei, Indu-

rate, î eu le vrs înaintea

H Ta; milostivete-Te spre mine,

m Mântuitorule, cu îndurarea

H Ta.

i ntunecatu-mi-am frumuse-
ea sufletului cu dulceile
poftelor i cu totul toat
mintea rân mî-am fcut

Ruptu-mi-am acum vest-

mântul cel dintâi, carele mi
tai esut mie, Zîditorule, din

început; î pentru aceasta zac
acum gol.

Imbrâcatu-m’am acum în

hain rupt, care mi-a esut
mie arpele cu sftuirea im ruinez.

Cutat-am spre frumuseea
pomului i mi s’a amgit
mintea; i acum zac gol im ruinez.

#3

m
*2m
*3m

L ucrat-au pre spatele mele m
toi începtorii rutilor. Iun- H
gind asupra mea frdelegea ||
Ion §}

p*
Pierdutu-mi-am frumuseea M

cea întâi zidit i podoaba H
rnea; i acum zac gol i m

||
ruinez. m

Ciisutu-mî-a hainele de piele
||

pcatul, golindu-m de haina m
cea dintâi esut de Dumnezeu M

Îmbrcat sunt cu îmbrc-
minte de ruine, ca i cu nite
frunze de smochin, spre vdi-
rea patimilor mele celor din

bun voia mea.

I mbreatu-m’am urli cu
hain împiestrit i sângerat,
prin curgerea vieii celei cu

patimi l iubitoare de desf-
tri.

1 ntinatu-nii-am haina tru-

pului meu i rni-am spurcat
podoaba cea dupre chipul i
dupre asemnarea Ta, Mân-
tuitorule.

C zut-am întru întristarea

patimilor i în stricciunea cea
trupeasc; i pentru aceasta

acum vrjmaulm necjete.

Viea iubitoare de cele p-
mânteti i iubitoare de averi,

prin neînfrânare, alegând eu,

Mântuitorule, m’am împre-
surat acum cu sarcin grea.

29
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1 mpodobitu-mi-am chipul
trupului cu Îmbrcmintea de

muîte feluri a cugetelor
grozave i m osândesc.

Grijiiu-m'am cu deadinstd

numai de podoaba mea cea

din afar, nebgând seam de

cortul din luntru, cel de pre

chipul lui Dumnezeu.

Chip fcând grozviei pa-

timilor mele cu pofte iubitoare

de desmierdare, mi-am stricat

frumuseea minii.

Ingropat-am, Mântuitorule,

cu patimile frumuseea chi-

pului celui dintâi; ci precum
drahma oarecând, aa m
caut i m afl.

Greit-am, ca i pctoasa,
strig ie, însumi am greit î

Primete, Mântuitorule, ca

nite mir i lacrimile mele.

Alunecat-am în desfrânare

ca David i m'am umplut de
noroîu; ci m spal i pre

mine cu lacrimile mele, Mân-
tuitorule.

Fii mie milostiv, strig ie,
ca i vameul; Mântuitorule,

curete-m; c nimenea din

cei din Âdam n’au greit ie,
precum eu.

Nici lacrimi, nici pocin
nu am, nici umilin; ci Tu
însui acestea, Mântuitorule,

MOSC

duruete-mi-le, ca un Dum- S
nezeu. ff

Ua Ta s nu mi-o închizi g
atuncea, Doamne, Doamne! g
Ci s o deschizi mie, celui ce gm pocesc ctre Tine. p

I ubitorule de oameni, cela
g|

ce voeti s se mântueasc
toi, Tu m cheam, ca un g
bun, im primete pre mine, g
cel ce m pocesc. U
Ascult suspinurile sufletu- g

lui meu i primete picturile Sg

ochilor mei, Doamne, i m g
mântuete.

||
A Nsctoarei.

Preacurat Fecioar, Nasc-
||

toare de Dumnezeu, ceea ce *
una eti prea ludat, roag-te g
cu deadinsul, ca s ne mân- g
tuim noi m8

Alt Irmo$; g
Vedei, vedei! c Eu sunt g

„Dumnezeu, Carele am plouat s&

„man i ap din piatr am
„izvorîtde demult, în pustie, 'M

„poporului meu, cu singur g
„dreapta i cu tria mea“.

Vedei, vedei! c Eu sunt g
Dumnezeu; ascult suflete al

meu pre Domnul, Cel ce strig,

i te deprteaz dela pcatul ^
cel mai dinainte; i te teme, m
ca de un nefarnic judector g
i Dumnezeu. g
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Cui te-ai asemnat, mult
pctoase suflete? Vai mie!
luî Cain celui dintâi i lui

Lameh aceluia. Ucigându-i
cu pietre trupul, cu fapte rele,

i omorîndu-i mintea cu por-

nirile cele dobîtoceti.

Pre toi cei mai ’nainte de

lege trecandu-i, o, suflete! lui

Sitnu te-ai asemnat, nici iui

Enos ai urmat, nici lui Enoh
cu mutarea, nici lui Noe; cî

te-ai artat srac de viaa

drepilor.

Tu însui, suflete al meu,

ai deschis jghiaburile mâniei

Dumnezeului tu i i-ai înecat

trupul, ca i tot pmântul,
\

faptele si vîeaa; i ai rm^
afar de mântuitoarea corale

i»

Brbat am ucis, zice, Spre
ran mie, i tânr spre vt-
mare, Lameh plângând a stri-

gat; iar tu, nu te cutremuri, o,

suflete al meutîntinându-i tru-

pul i mintea spurcându-î,

0! Cum am râvnit lui

Lameh, ucigtorului celui mai
dinainte. Sufletul ca pre un
brbat, mintea ca pre un tânr
i, ca pre un frate, trupul
mi-am ucis, ca i Cain ucigaul,
cu pornirile cele poftitoare

de desmierdrî.

T urn te-ai meteugit s
zideti, o suflete! i întrire
s faci poftelor tale, de n’ar

fi oprit Ziditorul sfaturile tale,

i de n’ar fi surpat pân la

pmânt meteugirîle tale.

Plouat-a Domnul oarecând
foc din cer, arzând frdele-
gea cea înfierbântat a So-
domenilor; iar tu i-ai aprins

focul gheenei, întru carele vrei

s arzi, o suflete.

R n i t u -m ’ a m, vtmatu-
m’am, iat sgeile vrjmaului
au ptruns sufletul meu i
trupul. Iat ranele i bubele
i sdruncmturile strig i
vtmturile patimilor mele
cele de bun voie.

Cunoatei i vedei c Eu
sunt Dumnezeu, Cel ce ispitesc

inimi) e, înfrânez cugetele i
vdesc faptele, ard pcatele,
judec pre cel srac i pre cel

smerit i pre mielul.

Cuvioas muic Mrie, roag-te lui Dumnezeu
peDtru noi.

Tins-ai mâinile tale ctre
induratul Dumnezeu, Mrie,
afundându-te întru adâncul
rutilor i i-a întins mân
de ajutor cu milostivire, ca i
Iui Petru, cercând cu adev-
rat întoarcerea ta.

C u toat osârdia i cu dra-

goste ai alergat ctre Hristos,

urând calea cea dintâi a p-
catului; i în pustiile cele ne-

umblate hrnindu-te i porun-
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cile lui cele dumnezeeti cu-

rat svârind.

Cuvioase printe Andrei e, roag-te lui Dum-
nezeu pentru noi'

Vedem, vedem, o suflete,

iubirea de oameni a lui Dum-
nezeu î Stpânului; pentru
aceasta, maFnaînte de sfârit

s cdem înaintea lui cu la-

crimi, strigând : Cu rugciunile
lui Andrei, Mântuitorule, mi-
luete-ne pre noi.

Slav, a Trei moi.

Treime fr început, nezi-

dit, nedesprita Unime, pri-

mete-m pre mine cel ce m
pocesc, i m mântuete pre
mine, cel ce am greit; a Ta
zidire sunt, num trece; cim
iart i m izbvete de osân-
da focului.

i acum, a Niisc loarei.

reacurat Stpân Nsc-
toare de Dumnezeu, ndejdea
celor ce alearg la tine i li-

manul celor înviforai, pre
Milostivul i Fctorul i Fiul

tu, f-L Indurat i mie cu ru-

gciunile tale.

i iar Si i zicem Trirosul si doilea:

Vedei
t vedei...

In amândou stranele.

Cântarea a 3-a, Irmos:

re piatra cea necltit a
„poruncilor Tale, Hristoa-

a„se, întrete mintea mea
(de dou ori).

Foc deîa Domnul ploând,

oarecând, a ars Domnul de de-

mult pmântul Sodomenilor.

n munte scap, suflete, ca

Lot acela î fugi în Sigor.

ugi de aprindere, o suflete

!

Fugi de arderea Sodomului!
Fugi de stricciunea dumne-
zeeteî vpi!

rturisescu-ma ie, Mân-
tuitorule; greît-am ie fr
msur; ci las-mi, iart-mi
ca un îndurat.

Greit-am ie singur eu,

greît-am mai mult de cât toi

;

Hrîstoase Mântuitorule, nu m
trece cu vederea.

u eti Pstorul cel bun;
caut-m pre mine mielul i
rtcit fiind, nu m trece cu

vederea.

Tu eti dulcele Iîsus,Tu eti
Ziditorul meu; întru Tine,

Mântuitorule, m voîu în-

drepta.

_A Treimei.

Prea sfânt Treime Dumnezeul nostru, mi-

luetc-ne pre noi.

Treime, Unime Dumne-
zeule! mântuete-ne pre noi

de înelciune i de ispite i
de primejdii.

A Nsctoarei,

Prea sMnlâ Nsctoare de Dumnezeu, ra&n-

tiiGti'iie pre noi.

Bucur-te, pântece primitor
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de Dumnezeu! Bucur-te,scau-
nul Domnului! Bucur-te, Mai-
ca vieii noastre.

A’t Irmos:

I ntrete, Doamne, pre pia-

tra poruncilor Tale inima
„mea cea cltit; c însui
„eti sfânt i Domn",

I zvor devieaTe-am câti-

gat pre Tine surptorul morii,

i strig îe din inima mea
mai 'nainte de sfârit; Grei-
t-am! Milostivete-Te i m
mântuete.

ctoilor din vremea lui

Noe am urmat, Mântuitorule,

motenind osândirea acelora
întru cufundarea potopului.

Greit-am, Doamne, grei-
t-am ie! Milostivete-i e spre
mine. C nu este cineva între

oameni, din cei ce au greit,

precarele s nu-1 fi întrecut

eu cu pcatele.

Lui Ham aceluia, batjocori-

torul de tat, urmând suflete,

n*ai acoperit ruinea celui de
aproape, cu faa înapoi întor-

când u-te.

Binecuvântarea lui Sim nu
ai motenit, ticloase suflete,

i motenire desftat n’ai

luat, ca Tafet în pmântul ier-

tarii.

Din pmântul Harran, adic
din pcat, iei, suflete ai meu,

i vino la pmântul carele iz-

vorte deapururea nestnc-
dune vie, pe care Avraam a

motenit-o.

Pe Avraam ai auzit, suflete

al meu, carele i-a lsat oare-

când pmântul prinilor i s'a

fcut nemernic. Urmeaz i
tu voirii aceluia.

L a stejarul din Mamvri os-

ptând patriarhul pre îngeri,

a luat la btrânee vânatul

fgduinii.

li neîegând de Isaac, tic-

loase suflete al meu, c s’a

jertfit cu tain jertf nou
Domnului, urmeaz voinii lui.

A uzit-aî, suflete al meu, de
Ismail, c s’a gonit ca un fe-

cior din slujnic; trezete-te,

vezi, ca nu cumva pctuînd,
s pi asemenea ceva.

Agarei celei de demult,

Egiptencii, te-ai asemnat su-

flete, fcându-te rob de bun
voia ta l nscând semeia ca

pre un nou Ismail.

§ cara lui lacov o tii, suflete

al meu, care s’a artat dela

pmânt pân la cer; pentmce
n’ai avut treapt tare, buna
credin ?

Preotului lui Dumnezeu i
împratului celui înstresnat în-

tre oameni de viaa lumii, tir-
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meaz, adic: închipuirii lui

Hristos,

S nu te faci stâlp de sare,

suflete, ?ntorcându-te înapoi;

s te înfricoeze pilda Sodo-
muluî, sus în Sigor mântue-
ste-te!
j

D e arderea pcatului fugi)

suflete al meu, ca i Lot. Fugi

de Sodoma i de Gomora; fugi

de vpaia a toat pofta cea

dobîtoceasc.

JV iluete-m, Doamne, mi-

luete-m strig ie, când vei

veni cu îngerii Ti, s rspl-
teti tuturor dupre vrednicia

faptelor.

R ugcîunea celor ce Te lau-

d pre Tine, Stpâne, nu o

lepda; ci Te mîlostivete, lu-

bitorulede oameni, i druete
iertare celor ce se roag ie
cu credin.

Cuvioas maic Mrie, roag-te lut Dumnezeu
pentru noi.

Cuprins sunt de furtun i
de întreitele valuri ale pca-
telor. Ci tu, Maic, mântuete-m acum î m scoate la li-

manul dumnezeetii pocine.

Cuvioas maic Mrie, roag-te lui Dumnezeu
pentru noî.

Rugciune cu osârdie adu-

când i acum, Cuvioas, ctre
prea milostiva Nsctoare de

Dumnezeu; cu rugciunile ta-

le, desehide-mi dumnezeetile
intrri.

Cuvioase printe Andrele, roag-te lui Dum
nezeu pentru noL

C u rugciunile tale drue-
te-mi î mie iertare datorii-

lor, o Andreie, arhiereule al

Critului; c tu eti învtor
prea ales al pocînîi.

Slav, a Treimei.

T reime neamestecat, nezi-

dit, Fire fr început, care

Te lauzi în Treimea feelor,

mântuete-ne pre noi, care ne

închinm stpânirii Tale cu

credin.

i acum, a Nsctoarei.

P re Fiul cel fr de ani din

Tatl, sub ani l-ai nscut, ne-

tiind de brbat, Nsctoare
de Dumnezeu. Minune strein!

C aplecând, ai rmas Fe-

cioar.

i iar Irmosul;

întrete Doamne..,

ezâuda Iul Iosif, glasul ui R-lea:

Podobia: 1 nviat-ai din mori ..

L umintori de Dumnezeu
luminai, cei ce singuri ai fost

vztori ai Mântuitorului, lu-

minati-ne pre noi cari suntem
întru întunerecuî vieii, ca s
umblm acum, ca în zi, cu

bun cuviin, întru lumina

postului; gonind patimile cele

de noapte, i s vedem lumi-
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natele patimi ale lui Hristos,

buctirându-ne.

Stiv., alt Sadealn, glasul al 8-lea:

Podobia: 1 orunea cea cu tainîL,

A postolî, ceî doisprezece de
Dumnezeu alei, aducei acum
rugciune lui Hristos, ca s
trecem toi curgerea postului

svârind rugciuni cu umi-
lin i fcând bunti cu
osârdie; ca în acest chip s
ajungem s vedem învierea

cea slvit a lui Hristos Dum-
nezeu, slav i laud aducând.

i acum, a Nsctoarei do Dumnezeu

;

asemenea.

Nsctoare de Dumnezeu,
roag-te împreun cu Aposto-
lii, Fiului i Cuvântului lui

Dumnezeu, cel necuprins, ce
s’a nscut negrit din tine mai
presus de gând, s drueasc
lumii pace curat i s ne dea
nou iertare pcatelor mai
înainte de sfârit, i s învred-
niceasc pre robii ti împ-
riei cereti, pentru bunta-
tea sa cea prea mult.

Apoi cetim vioaia prea cuvioasei Mriei
jSgfoteanca, do la jumtate nupa aceasta,

i~'' Trieatarea cea do Joi, 3r metanii,
te —1

Cutarea a 4-a, glasul al 8-lea, Irmos;

A uzit-am, Doamne, auzul
Tu i m’am temut, îne-

„les-am lucrurile Tale i am
„slvit, Stpâne, puterea Ta“.

Apostolii lui Hristos ceî lu-

minai, care au vieuit cu în-

frânare, uureaz nou vre-

mea postului cu dumnezeetile
lor mijlociri.

Organul cel cu douspreze-
ce strune, ceata cea Dumne-
zeeasc a ucenicilor, a cântat

cântarea de mântuire, turbu-

rând cântrile cele viclene.

Cu ploile Duhului ai ad-
pat toat lumea, alungând,
preafericiilor, secetamulime!
dumnezeilor.

A Nsctoarei.

Mântuete-m pre mine, cel

ce m smeresc, carele am vie-

uit cu gând înalt, ceea ce ai

nscut pre Cel ce a înlat fi-

rea cea smerit, Preacurat.

Alt TrioAntare, glaa acelai:

Irmos: Auzit-am, Doamne.

.

Prea cinstit ceat a Apo-
stolilor, îndeamn-te a ruga
pre Ziditorul tuturor, ca s ne
milueasc pre noi, care te lu-
dm pre tine.

Fiind ca nite lucrtori ai lui

Hristos, apostoli, i lucrând

cu dumnezeescul Cuvânt, tot-

deauna î-ai adus rod uri toat
lumea.

Vie v’ai fcut lui Hristos,

Celui cu adevrat iubit; c ai
izvorît în lume vinul Duhului,

apostoli.
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A Tfoimei,

Prea sfânta Treime Dumnezeu] nostru,
slav je.

Sfânt Treime, carea eti

fî§
mai pre sus stpânitoare, cea

® întru una prea puternic, P-
li rinte, Cuvântule î Duhule

H sfinte, Dumnezeule, lumin i
%% vieat, pzete turnia Ta.

^ A Nsctoarei.

lg Prta -f£.Qî:i Nh»'- ioare de Dumnezeu mn-
iif tuBte-ne pro noi.

H Bucur-te, scaun în chipul

|g focului! Bucur-te, sfenic

H purttor de fclie. Bucur-te,

H muntele sfiniei, sicriule aî

H vieii, cortul cei sfânt aî sfin-

ii
telor.

n
1>M r AU Irmos al Canonului celui maro:

drA*f=
t

H Auzit-a proorocul de veni-

*3 „rea ta, Doamne, îs’a temut:

H „c vreai s Te nati din Fe-

H „cioar i oamenilor s Te
H „ari, i a grit: Auzit-am

H „auzul Tu i nTam temut;
*3? „slav puterii tale, Doamnei
Wî

gg jx'U _ 4% d2^ ,

orf

V^K Lt

5ig

cu vederea, zidirea Ta nu o

îl prsi, drepte judectoriile;

H c de am i greit eu însumi
j*s ca un om i mai muît decât

tot omul, îubitorule de oa-

j*|
meni, dar ai putere ca un

H Domn al tuturor a ierta

*| pcatele.

|| Se apropie, suflete, sfâritul,

jfjf
se apropie i nu te grijetî,

l ucrurile Tale nu le trece

joi _

nu te gteti; vremea se scur-

teaz, scoaî-te, aproape lâng
ui este judectorul : ca nu vis,

ca o floare trece vremea vieii.

Pentruce în deert ne turbu-
rm?
Deteapt-te, osufletul meni

Sn seama faptelor tale, ce ai

fcut, i le du pre ele înaintea
ochilor ti ; vars picturi de
lacrimile tale; spune cu în-

drzneal faptele tale î cuge-
tele tale lui Hristos i te în-

drepteaz.

N ?a fost în via pcat, nici

fapt, nici rutate, pe care
s nu le fî svârit eu, Mân-
tuitorule, cu mintea i cu
cuvântul, cuvoina i cu gândul
i cu tiina; î ’cu fapta p«
ctuind, ca altul nimenea nici

odinioar.

Dintru aceasta nTam jude-
cat, dintru aceasta nTam osân-
dit eu, ticlosul, adic din cu-
notina mea, de cât carea,

nimic nu este în lume mai
silnic; judectorule Mântuito-
rul meu î cunosctorule, mi-
lostiveste-Te sima scap im mântuete pre mine robul
Tu.

Scara pe care a vzut-o de
demult marele între patriarhi,

suflete al meu, este artarea
suirii celei de lucrare si a înl-
rii gândului; deci, de voeii
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gitoriduî tu întâia natere, m
a frumuseii cei dintâi

;
i de ia H

binecuvântarea printeasc ai
|g

czut t îndoit te-ai amgit, ti-

cloase, cu lucrarea i cu gân- |*
direa; pentru aceasta acum H
pocete-te. |§

JZjt

E dom s
?a chemat Isav, ^

pentru marea mvierunare a ||
amestecrii cu femei. Cci cu

g|
n eînfrânarea pururea aprin- H
zându-se i cu desmierdrile

g|
spurcându-se, Edom s’a numit, ii
care va s zic: înfierbântarea ^
sufletului celui iubitor de
pcate, jj3

D e Iov ceî din gunoi auzind
o ! suflete al meu,c s’a în drep-

|jjj

tat, n’ai râvnit brbiei aceluia, #
n'ai avut întrirea gândului
iui, întru toate care ai cunoscut, g*
în cele ce ai tiut i în cele p
ce te-ai ispitit; ci te-ai artat 8S

nerbdtor. 8*
P

C el ce era mai ’namte pe
|J

scaun, acum se vede gol în m
gunoi, cu rane; cel cu muli
fii i mrit, de nprasn fr M
de fii i de cas lipsit; c H
socotea gunoiul palat iranele ^
mrgritar. ^
Dupre vrednicia împr-

teasc fiind îmbrcat c dia- ^
dem i cu porfir, omul cel

||
cu multa avere î dreptul cel ^
îndestulat de bogie i de H
dobitoace, degrab srcind de g

s vieueti cu lucrarea i cu

cunotina î cu înlarea gân-
dului, înoete-te.

Aria zilei a rbdat patri-

arhul pentru lips i gerul

nopii a suferit, în toate zilele

fcând câtigarea; pstorind,
trudindu-se i slujind ca sa-i
ia amândou femeile.

Dou femei s înelegi: lu-

crarea i cunotina Intru gân-
dire; îns prin Lia, lucrarea ca

pre ceea ce a fost cu muli
copii. Iar prin Rahiî, gândirea,
ca pre cea cu mult osteneal.
C fr de osteneie nîd lu-

crarea, nici gândirea nu se va
svâri, suflete.

P riveghiaz, o suflete al meu!
i te f ludat, ca cei mare
între patriarhi; ca s dobân-
deti lucrarea cu gândirea cea
înalt; ca s te faci minte v-
ztoare de Dumnezeu, s
ajungi în norul cel neapus, cu

gândirea, is te faci negutor
de lucruri mari.

Pre cei doisprezece pa-

triarhi nscându-i ceî mare
între patriarhi, l-a fcut ie
cu tain, suflete al meu, scar
spre suirea cea de lucrare;

pre fiii si, ca pre nite teme-
iuri i trepte, ca nite suiuri
prea înelepete aezându-le.

Lui Isav celui urît asem-
nându -te, suflete, ai dat ama-
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avere l de stare i de împ-
rie, s*a stins.

De a fost acela drept î
fr prihan de cât toi i n’a
spat de curselei vicleugurile
îneltorului, dar tu, fiind iu-

bitor de pcate, ticloase su-
flete, ce vei face de se va în-

tâmpla s-i vin ie ceva asu-
pra din cele negândîte?

Trupul mî-atn spurcat, du-
hul mi-am întinat, preste tot

ni’am rnit; ci ca un doctor,
Hristoase, amândou prin po-
cin le tmduete, Spal-le,
curete-le, Mântuitorul meu,
arat-îe mai curate decât
zpada.

Trupul Tu i sângele, pen-
tru toi i-ai pus, Cuvinte,
rstîgnindu-Te; trupul, adic
ca s m înoeti, iar sângele
ca s m speli. Duhul i-ai
dat, ca sm aduci, Hristoase,
Printelui Tu,

Lucrat-ai mântuirea în mij-
locul pmântului, îndurate, ca
s ne mântuim; de bunvoie
pre lemn Te-aî rstignit, Ede-
mul, cel ce se încuiase, s’a

deschis; cele de sus i cele
de jos, fptura î toate nea-
murile mântuindu-se, se în-

chin ie.

S-mi fie mie scldtoare
sângele cel din coasta Ta, îm-
preun î butur i apa ier-

trii ceeace a izvorît, ca sam curesc cu amândou,
ungându-m î bând i ca o
ungere i butur, Cuvinte,
cuvinte Tale cele de viea.

Gol sunt spre a într în

cmar, gol sunt i de a mer-
ge la nunt i la cin; candela
mi s’a stins, fiind fr de unt-

delemn, cmara mi-s’a închis

dormind eu. Cina s’a mâncat;
iar eu fiind legat de mâini
i de picioare, m’am lepdat
afar.

Pahar biserica a câtigat
coasta Ta cea purttoare de
viea, din care a izvorît nou
îndoit izvorul iertrii î al cu-
notinei; spre închipuirea ce-
lei vechi i celei noi, a amân-
dorora legilor, Mântuitorul
nostru.

T impui vieii mele este scurt
i plin de dureri i de
vicleug, ci întru pocin
primete-m î întru cuno-
tin m chiama, ca s num fac câtigare i mâncare
celui strein; Mântuitorule, în-

sui Tu m miluete.

Falnic sunt acuma i seme
cu inima în deert i în zadar.S nu m osândeti împreun
cu fariseul; ci mai ales d-mi
smerenia vameului, unule în-

durate, drepte Judectorule i
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cu acesta Împreun m nu-
mr.
tiu, Indurate, c am greit

de am ocrit vasul trupului

meu; ci întru pocinm pri-

mete i întru cunotin m
chîâm, cas num fac câti-

gare, nici mâncare celui strein.

Mântuitorule, Tu însui m
miluete.

însumi idol m’am fcut,
spurcându-mi cu poftele su-

fletul meu* Ci întru pocinm primete i întru cuno-
tin m chiam, ca s num fac câtigare, nici mân-
care celui strein. Mântuitorule,

Tu însui m miluete.

N’am auzit glasul Tu, n’am
ascultat scriptura Ta, dtto-
rule de lege. Ci întru poc-
in m primete i întru

cunotin m chiam, ca s
nu m fac câtigare , nici mân-
care celui strein. Mântuitorule,

Tu însui-m miluete.

Cuvioasa maic maicii Mrie, roag-te Iui

Dumnezeu pentru noi

Petrecând viea fr de
trup, cuvioas, fiind cu trup,

ai luat mare dar dela Dumne-
zeu cu adevrat, cas foloseti
celor ce te cinstesc cu

credin. Pentru aceasta ne
rugm ie, mântuete-ne pre
noi cu rugciunile tale de toa-

te suprrile.

Cuvioasa maic Marin, roag -te lui Dumnezeu
pentru noi

I ntru adânc de necuviine
mari pogorîndu-te, nu te-ai

oprit acolo, ci te-ai suit cu

preamrire, cu gând mai bun
artat, la buntatea cea des-
vârit prin lucrare, minunând,
Mrie, firea îngereasc.

Cuvioase prinLo Andreio* roag -te Iul Dumne-
zeu pentru noi.

Ândreie, lauda prinilor,

nu uita, rugându-te cu rug-
ciunile tale, stând lâng Tre-
imea, Dumnezeirea cea prea
înalt, ca s ne mântuini de
munc, cei ce te chîemm
pre tine dumnezeescul folo-

sitor si podoaba Critului.

Slav, a Treime!.

Nedesprit în fiin, ne-

amestecat în fee, Dumnezeu
Te cunosc pre Tine Dumne-
zeire, una în Treime, ca pre
ceea ce eti întocmai cu îm-
pria i întocmai cu tronul;

i strig ie cântarea cea

mare, ce se cânt întreit, întru

cele de sus.

i acum, a Nsctoarei.

S i ai nscut i eti Fecioar,
i aî rmas întru amândou
cu firea Fecioar. Cela ce s’a

nscut înoete legile firii, i
pântecele a nscut nesîmind
dureri. Dumnezeu unde
voete, s biruete rânduiala

firii; c face câte voete.
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l iari cântm Irmosul

;

Auzit a proorocul de venirea Ta...

Cântarea a 5-a, Irmos

:

D e noapte mânecând,
lubitiorule de oameni,

„m rog lumineaz-m i m
„îndrepteaz Sa poruncile Tale
„i m înva, Mântuitorule,
„s fac voia Ta“.

do dou ori

I n noapte vieaa mea mi-am
trecut pururea; c întunerec
s’a fcut mie i negur adânc
noaptea pcatului; ci ca pre
un fiu a! zilei arat-sn,
Mântuitorule.

L ui Ruvim asemnându-m
eu ticlosul, fcut-am sfat ne-
cuvios i clctor de lege asu-
pra lui Dumnezeu celui înalt,

spurcându-mi patul meu, pre-
cum acela al ttâne-su.

M rtunsescu-m ie, Hrt-

stoase împrate; greit-am,
greit-am ca mai ’nainte fraii

lui fosif, vânzând rodul curiei
i al înelepieL

De cei de un sânge s’a dat,

s’a vândut în robie dulcele
suflet, cel drept, spre închi-

puirea Domnului; iar tu,

suflete, cu totul te-ai vândut
rutilor tale.

«fM

nu te spurca cu pornitele cele

fr pricepere purureafcând
frdelege.

e s’a l slluit în groa-

p oarecând losîf, Stpâne
Doamne, dar spre închipuirea

îngroprii i a ascultrii Tale
a fost aceasta; iar eu ce-î
voiu aduce ie întru acest

chip vreodat?

Auzit-ai de scriul lui Moisi,

suflete, cel purtat de apele
l de valurile râului, c s’a

pzit de demult ca întru o
cmar, fugind de lucrul cel

amar al sfatului lui Faron.

De ai auzit, ticloase suflete,

de moaele ce ucideau oare-

când lucrarea curiei cea
brbteasc, fr de vârst,
suge acum înelepciune ca
marele Moisi.

Nu i-ai omorît mintea lo-

vind-o, precum marele Moisi
pre egipteanul, ticloase su-

flete; i cum te vei sluî,
spime-mi, în pustietatea pati-

milor prin pocin?

I n pustieti a locuit ma-
rele Moisi. Vino dar, suflete,

de urmeaz vieii lui, ca sate
învredniceti a vedea î ar-
tarea luiDumnezeu cea din rug.

mmM

»
**

U
£ft

m

M
8*

8#Uu

um

L ui losif cel drept i minii
lui celei curate urmeaz tic-
loase i neiscusite suflete, î

Toiagul lui Moisi te închi-

puete, suflete, carele a lovit

marea i a închegat adâncul,

n
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cu însemnarea dmnnezeetei
cruci; prin care vei putea i
tu sa svâreti lucruri mari.

Aaron a adus iui Dumnezeu
focfr prihan, fr vicleug;
iar Oîni i Finees, ca i tine,

suflete, au adus tui Dumnezeu
via spurcat i strein.

Qrtu la minte m’ara fcut,
Stpâne, ca l Faraon acel

cumplit; ianîs i lamvri la

suflet i la trup, cufundat cu

gândul ! Ci ajut-mi mie, Mân-
tuitorule.

Cu lutmi-am amestecat gân-

dul, eu ticlosul. Spal-m,
Stpâne, în baia lacrimilor

mele m rog ie, alb fcând
haina trupului meu ca zpada.

De voi cerca lucrurile mele,

Mântuitorule,mvd pre mine
însumi întrecând pre tot omul
cu pcatele;c întru cunotin
gândind am greit, iar nu întru

necunotin,

Milostivete-te, milostive-

te-te, Doamne, spre zidirea

Ta. Greit-am, iart-m, Cela
ce eti însui din fire curat i
afar de Tine nimenea altul nu
este fr pat.

Pentru mine ai luat chipul

meu, Dumezeu fiind; artat-ai

minuni, vindecând pre cei

leproi i întrind pre ceî sl-
bnogi; curgerea celeîa ce-î

M
curgea sânge o ai oprit, Mân- m
tuitoni le, cu atingerea de poa- Kf
lele Tale. M

Celeea ce-i curgea sânge,
||

urmeaz, ticloase suflete, m
nzuete, ine-te de poalele §|
lui Hristos, ca s te izbveti gj?

de bti i s auzi dela Dânsul: H
credina ta te-a mântuit!

g|

Celei gârbovite urmeaz, o ||
suflete! Apropie-te, cazi la pi-

cioatele lui lisus, ca s te în- ||
drepteze, s umbli drept în

||
cile Domnului. mm
Dei eti fântân adânc,

||
Stpâne, izvorle-mi ape din **

precuratele Tale vine. Ca
bând, ca i Samarineanca, s %%

nu mai însetez. C izvoare de ^via izvorti.
||

Siîoam s mi se fac mie
gj

lacrimile mele, Stpâne Doa- m
mne, ca s-mi spl i eu lu-

minile inimii i s Te vd cu m
gândul pre tine, lumina cea |J
mai nainte de veci. mm
Cuvioas maic Mrie, roag-te lui Dumn©- 3*4

zeu peiitru noi-
3j|

Cu neasemnat dragoste,
g|

prea fericit, dorind s te în- H
chini lemnului crucii, te-ai în-

||
vrednicit doririi; învrednîce- m
te-m dar i pre mine, s ||
dobândesc slava cea de sus. 3*

Cuvioa& maic Mrie, roagîH© lui Dumne- 3^
zeu pentru noL g*f

Kepejunea Iordanului tre-
gj



cându-o, ai aflat odihn, fugind
de dulceaa trupeasc cea cu
durere; din care i pre noi,

cuvioas, scoate-ne cu rugciu-
nile tale.

Cuvioase printe Andrele, roag-te lui Dumne-
zeu pentru noi.

Ca pre un pstor prea ales,

înelepte Andreie, pre tine cel

prea cinstit, cu dragoste mult
te rog i cu fric,s dobândesc
mântuire i via venic,
prin rugciunile tale.

Slav, a Trefmei.

Pre Tine, Treime, Te cân-
tm, pre unul Dumnezeu;
sfânt, sfânt, sfânt eti, Printe,
Fiule i Duhule, Fiin singur
prin sine, Unime, creia pur-
rea ne închinm.

$[ acum, a Nsoâtoariei.

D in tine s'a îmbrcat întru
a mea frmânttur Dumne-
zeu, Cel ce a zidit veacurile.
Maic Fecioar, ceea ce eti
nestricat i nu tîi de brbat,
i a unit Iui firea omeneasc]

[ iari Irmosul:

De noapte mânecând...

Cântarea a 6-a, Irmos

:

S trigat-am cu toat inima
mea ctre induratul Dum-

nezeu \ m'a auzit din iadul
„cel mai de jos; i a scos din
„stricciune viaa mea“,

(de dou ori}.

Lacrimi din ochii mei, Mân-

tuitorule, i suspinuri dintru

adânc curat aduc ie, strigând
inima mea: Dumnezeule, gre-

it-amie, mîlostivete-te spre
mine.

Instreinatu-te-ai, suflete, de
la Domnul tu, ca Datan i
ca Aviron; ci din toat inima
strig: lart-m! Ca s nu te

împresoare pre tine prpastia
pmântului.

Ca o junice slbticit, ase-

mnatu-te-ai, suflete, lui E-
frem; ca o cprioar, pzete-i
vîeaa de curse, înlându-i
mintea cu aripi, cu lucrarea
• 1 cu gândirea.

Mâna lui Moisi ne va face
s credem, suflete, cum c
Dumnezeu poate s albeasc
i s curee viaa cea leproas;
nu te desnjdui dar, mcar
c eti lepros,

V alurile pcatelor mele,
Mântuitorule, ca în Marea
Roie, întorcându-se, nTau
acoperit degrab, ca oarecând
pre Egipteni i pre Voievozi.

V oie slobod, fr price-
pere, ai avut, suflete, ca i
Israil mai ’nainie; c mai
mult decât dumnezeasca man
ai ales, neînelepete, lcomia
patimilor cea iubitoare de
dulceuri.

j-

Crnurile cele de porc i
cldrilei bucatele cele egip-
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teneti, mai vârtos de cât cele

cereti, ai voit, suflete al meu

;

cai de demult nemulumitorul
popor în pustie*

Puurile hananeetelor gân-
duri mai mult ai cinstit, suflete,

de cât vâna pietrei, din care
izvorul înelepciunii vars
curgerile Teologiei.

C ând a lovit Moisi, slugaTa,

piatra tu toiagul, cu închipuire,
mai ’naînte a înseninat coasta
Ta cea de viaa fctoare

;
din

care toi butur de via
scoatem, Mântuitorule.

C earc
,
suflete i iscodete

ca lisus al lui Navî, ce fel

este pmântul fgduinei i
locuete într’însul cu bun
legiuire.

Stî împotriv i te otete
asupra patimilor trupeti, ca
Tisus asupra lui Amalic ; biruind

pururea gândurile cele înel-
toare, ca i pre Gavaoniteni.

Treci peste firea cea curg-
toare a vremii, ca maî hiainte

corabia i te f motenitor p-
mântului aceluia al fgduin-
ei, suflete, Dumnezeu porun-
cete.

Precum ai mântuit pre
Petru, cel ce a strigat : mântu-
ete-m! aa apucând înainte

Mântuitorule, scap-m i pre

mine de fiar, tlnzându-i mâna
Ta, î m scoate din adâncul
pcatului.

Pre Tine Te cunosc liman
linitit, Stpâne, Stpâne Hrîs-

toaseî Ci apucând înainte,

mântuete-m dintru adâncu-
rile pcatului cele neumblate
i din dezndjduîre.

Eu sunt, Mântuitorule, drah-
ma cea împrteasc pe
care ai pierdut-o de demult;
ci aprizând fclie, pre Merg-
torul înaintea Ta, Cuvinte,
caut i afl chipul Tu.

Cuvioas maic Mrie, roagft-te Iul Dumne-
zeu pentru noi.

Cas stingi vpaia patimilor,

ai izvorît pururea pârae de
lacrimi, Mrie, arzându-i su-
fletul ! Al crora dar d-mi-1 i
mie, robului tu!

Cuvioas maic Mrie, rtmg-te Iul Dumne
zeu pontru noi,

Neptîmîre cereasc ai do-
bândit, prin vieuirea cea prea
înalt de pre pmânt, maic;
pentru aceasta roag-te, s se
mântuiasc din patimi, cu ru-

gciunile tale, ceî ce te laud
pre tine.

Cuvioase printe Andreie, roag-te lui Dum-
nezeu pentru noi.

Cunoscându-te pstor î
arhiereu al Catului, i rug-
tor pentru lume pre tine An-
drele, alerg i strig ie; scoate-
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m, printe, dintru adâncul
pcatului.

Slav. Treimei,

Freime sunt neamestecat,
nedesprit; desprit dupre
fee, i anime sunt din fire

unit: Tatl zice i Fiul i
dumnezescul Duh.

i acum, a Nsctoarei

.

Pântecele tu ne-a nscut
nou pre Dumnezeu, cu chipul

ca i noi; deci ca pre un
ziditor al tuturor, roag-L,
Nsctoare de Dumnezeu, ca
prin rugciunile tale s ne
îndreptm.

i iari Irmosul

:

,
jgat-a a cu toata latina mea...

?=*»' ^cond{o^J-
glasul al 6-lea,

Suflete al meu, suflete al

meu, scoal! Pentru ce dormi?
Sfâritul se apropie i vei s
te turburi. Deteapt- te dar, ca
s se milostiveasc spre tine

Hristos Dumnezeu, Cel ce este

pretutindenea i toate le

plinete.

ICOS:

Cmara cea de doctorie a

îjj
lui Hristos vzând-o deschis,
privind i sntatea care îzvo-

H rete dintr’însa lui Adam, a
ptimit i s

5

a rnit diavolul i
H ea în primejdie s’a tânguit i

a strigat ctre prietenii si;

Ce voi face Fiului Mriei?m
ucide Vitieemiteanul, Cel

este pretutindenea i toate le

plinete.

v %%
8*

ce M

SINAXAR
IN JOIA DIN SPTMÂNA A GINCEA

A POSTULUI MARE
Slnaxajul din Minei, apoi aceasta.

In aceeai zi, in Joia din sptmâna a
cineea a postului mare,dup o vecie predanie,
cântm slujba marelui canon do umilin.

STIHURI:

D, Iisuse-al meu, chip de umilin,

Celora ce-i cânt canonul cu credin.

jjlcest canon, cel mai mare înir’adevr din
•toate canoanele, l-a compus i l-a scris

"toarte frumos i cu mult meteug cel

întru sfini printele nostru Andrei arhepis-
copul Cretei, numit i lerusalimleanul. Acesta
era de loc din Damasc. La vârsta de patruspre-
zece ani. dup ce a fost dat la coal i a
Învat toate Eiineie eare-i ddeau o edu-
caie desvârit, s’a dus la Ierusalim i a
îabrâiat viaa monhic, Trind cu cuv.oie
i bine plcut lui Dumnezeu, într'o via
linitit l neturburat, a lsat Bisericii iui

Dumnezeu i alte multe scrieri folositoare
vieii, cuvântri i canoane, dar a fost mai
cu deosibîre iscusit în cuvântri de lauda în

cinstea sfinilor, a Maicii Domnului i a Domu-
lui nostru ILsus Hristos. împreun cu alte multe
canoane, a alctuit i acest Mare Canon
plin de foarte mare umilin. Culegând l
strângând la un loc toat isteria Vechiuluii
Noului Testament, a alctuit cântarea aceasta
dela Adam pân la înlarea lui Hristos i
predica Apostolilor. Prin canonul acesta în-

deamn tot sufletuls râvneasc i s urmeze,
dup putere, toate faptele bune ale istoriei

Vechiului i Noului Testament, s fug de
toata faptele rele i s alerge totdeauna la

Dumnezeu, prin pocin, prin lacrimi i
mrturisire i prin alte fapte bine plcute Iui

Dumnezeu. Atât este de curgtor i de armoni-
os acest Mare Canon, Încât poate s moaie
i cea mai învârtoat inim i s o detepte
spre svârire binelui, chiar numai daca-I
cânt cineva cu inima sdrobit i cu potrivit
luare aminte. Andrei Criteanul a alctuit
acesta canon pe timpul când i Marele $o iro-

nie, patriarhulIerusalimul ui,a scris viaaMari ei

Egipteanca, In adevr î aceast via ne
pune înainte o mare pild de umilin i
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di mult mângâiere celor ce greesc i pci-
tuese, numai daci ar voi B se deprteze da

rele*

Sl s'a rânduit s se cânte i s se citeasc

Marele Canon i viata cuvioasei Marin Egip-

teanca io ziua aceasta pentru urmtoarea
pricin. Pentruo sfântul post de patruzeci de

zile se apropie de sfârit i pentru ca nu

Cumva oamenii* lenevindu-ee^a se îngrijeasc

mai puin de nevoi aele cele duhovniceti i
s se deprteze cu totul de a tri în cumptare,
Marele Andrei* ca un adevrat învtor, prin

cântrile Marelui Canon, in care istorisete

virtuale marilor brbai, precum i Întoarce-

rea la credin a celor ri, pregtete pe

eei care se ncvoesc cu postul e se poarte

cu mal mult curaj i e se îndrepte cu brbâ-
io spre ne voinele postului ce4 mai au In

fa. Iar sfântului Soîronie, prin minunata

povestire despre viaa Mriei Egipteanca,

indiipleac pe oameni s ajung dm nou
cumptai, ii ridica spre Dumnezeu, 11 aftuote
s nu mai cad i s nu ac desnâdjduiascâ
cbiar dac au czut înainte iu unele pcate.

i intradev&r povestirea vieii Mriei Egip-

tence Înfieaz cât este do mare Iubirea de

oameni si dragoslca lui Dumnezeu
^

fa de

cei cari doresc- din iot sufletul sâ se întoarc

dela pcatele Lor de mai nainte.

Canonul iui Andrei Critcanul se numete
Canonul cel Mare poate i din pricina

x ideilor l gândurilor înalte ce le cuprinde*

x cci iutr'adevar alctuitori] l lui este iscusit

i l-a compus mtr’un chip nespus de frumos,

dar i penirticâ acest canon, spre deosebire

de celelalte canoane care au câte treizeci

H de tropare i chiar mai puine, are doua
x sute emzecî de tropare i fiecare din

3 tropare pricinuetc nespus plcere. Prin

g urmare cu toarte bun socoteal i potrivit a

$£ fost aezat în marele post de patruzeci de
x zile acest Mare Canon, care are mult urni

lin. Printele nostru Andrei a fost cel din-

tâi care a adus Ja Constantinopol acest prea

frumos i mure canon odntu eu viaa cuvioa-

sei Maria. când a fost trimis de Teodor,

patriarhul Ierusalimului, s fie de ajutor Ja

al aselea sobor ecumenic. Cu acest prilej a

luptat in chinul cel mai Blrâlucit Împotriva

monoteliitor, i cu toate c era simplu mo-

x nah a fost rânduit In clerul Bisericii din Con-

jf stasîiinopol. Apoi a fost fcut diacon i a

.a fost însrcinat cu purtarea de grij a orfa-

jf nilor. Dup puin vreme a ajuns arhiepiscopul

jf Cretei- Mai pe urma ajungând aproape de

£ locui numit lerîso din Mitilina, a cltorii
x spre Domnul, tocuiindu-î bine seimul su.

.

g Pentru rugciunile sfântului Andrei. Dum-

£ nezeule, miluete-ne i ne mân tu ie, Amin.

3
je Dup aceasta cân ti

m

_Eeric i rlle^ cu inchiua-

st ciuni. Glasul B-fli-lea:

3
3
3
3

3
3

3
3
3

3
3
3

ntru împria Ta. pomeuete*ne pre no),

Doamne, când vei veni intru împria. Ta,

Pre tâlharul 1-ai fcut, Hris- g;

toase, locuitor raiului
;

pre
|

cel ce a strigat pe cruce |
ctre Tine : Pomenete-m!

g
Invrednieete-m i pre mine, &

nevrednicul, pocinei
|

acestuia. 3

Stih l ericiî cei sraci cu duhul...
g

Auzit-ai, suflete al meu, de %

Manoe, c a ajuns la artare 3

dumnezeeasc i a luat atun- |
cea rodul fgduinei din cea

|
stearp; s urmm bunei |

credine a acestuia,
fj

tii > ericii cel ce plâng .. 3

Râvnind lenevîrii lui Satn- fj

son, suflete, i-ai tuns tria
|

lucrurilor tale, dându-i celei
|

de alt neam vieaa întreag |

î fericit, pentru iubirea poftei. 3

Stih F erlciti cei blânzi..*
J|

Cel ce a biruit mai 'nainte
|

cu falca mgarului pre cei de
|

alt neam, acum se afl prdat |

de patim; ci fugi
,
suflete al

|
meu, de asemnare, de fapta

|
si de slbirea lui. I

Stih : V erieiti cei ce flmânzesc... S

V arac i leftaie, voievozii,
|

s'au ales judectorii lui Israil, f

cu cari împreuna i Debora
|

cea cu minte brbteasc. Deci, j

îmbrbtându-te ,
suflete

,
cu

l

vitejiile acelora, întrete-te.
*
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Stih : F pricii cei milostivi...

De laila cea viteaz ai

îneles, suflete ai nteu, care a

înepat pre Sisara mai ’nainte

i a fcut mântuire; auzi

parul, prin carele ie crucea

se însemneaz.

Stih : F erleii eei curai cu inima...

jertfete, suflete, jertf de
laud, adâ fapta bun ca o

fiic mai curat decât a lui

leftaie; i junghîe ca o jertf
Domnului tu patimile cele

trupeti.

Sili) Fericii fctorii de pace...

1 nelege, suflete al meu, ce

este lâna lui Ghedeon; prime-

te rou din cer i te pleac,
precum câinele, de bea ap,
care curge din lege prin

stoarcerea Scripturii.

Stih : Fericii cei ce se gonesc pentru
dreptate...

Osânda lui Iii, preotul, ai

luat, suflete al meu, pentru

lipsa minii, suferind a lucra

întru tine patimile, ca i acela

pre feciorii cei fr de lege.

Stih : Fericii vei fi când va vor ocri
pre voi...

Intre judectori, îevitul cu

socoteal î-a împrit femeia
la cele dousprezece neamuri,

.
suflete al meu; cas vdeasc
spurcciunea cea fr de lege

a neamului lui Veniamin.

m
M
mm
s*

¥r*

Stih :
B acurai-vâ i v veselii...

I ubitoarea de curie Anna,
rugându-se numai buzele, i-a
micat spre laud, iar glasul

ei nu se auzia; i de aceea,

mcar c era stearp, a nscut
fiu vrednic rugciunii ei.

Stih: Pomenete-ne pre noi. Doamne...

N umratu-s’a îrtre judec- ffj

tori feciorul Ano ei, marele Sa-
||

muil, carele s’a hrnit în casa H
Domnului. Aceluia râvnete,

||
suflete al meu; i judec
lucrurile tale mai 'nainte de
cât ale altora.

Stih: P omenete-îie pro noi. Stpâne...

A legându-se David spre îm-
prie, ca un împrat s’a uns,

din corn, cu dumnezeescul mir.

Deci i tu, suflete al meu, de
pofteti împria cea de sus,

în loc de mir, te unge cu

lacrimi.

Stih : P omenete-ne pre noi, Sfinte...

Mifuete zidirea Ta, milos-

tive; milostivete-Te spre
fptura mâinilor Tale i iart
tuturor greiilor i mie, celui

ce am clcat poruncile Tale
mai mult decât toi.

Slar6, a Trerawl.

I mpreun i naterii cei fr
de început i purcederîi m
închin: Tatlui, Cela ce a
nscut, slvesc pre Fiul, Cela
ce s'a nscut, laud pre Duhul

mmm
s*m
£*m

j»
s*
a*m
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Sfânt
,
Cel ce strlucete îm-

preun cu Tatl i cu Fiul*

5i acum, a NâBc&roarei.

Naterii tale, celei mai pre-
sus de fire, ne închinm, ne-
desprind slava cea dupre
fire a pruncului tu, Nsc-
toare de Dumnezeu; c Cel ce
este unul dupre fa, se mr-
turisete îndoit dupre fire.

][§ Cântarea h 7~&. Irmos :

fg f^reit-am; fr delege am
Jj$ fcut; tiu ne-am îndrep-

tat înaintea Ta; nici am pzit,
„nici am fcut precum ne-ai
„poruncit nou. Ci nu ne

5jl „prsi pre noi pân în sfârit,

||
„Dumnezeul prinilor

(de dou ori).

Greit-am; pctuit-am iam
lepdat porunca Ta ; c întru
pcate m'am zmislit i am
adus ranelor mele ran/Ci Tum miluete, ca un îndurat,

jj$ Dumnezeul prinilor.

H C ele ascunse ale inimii
Jg mele, le-am mrturisit ie,

Judectorul meu. Vezi sme-
renia mea, vezi i necazul
meu i ia aminte acum la

judecata mea; i Tu m mi-
luete, ca un îndurat, Dumne-
zeul prinilor.

S aul oarecând, dac a pier-

dut asinii ttâne-su, suflete,

degrab a aflat împria dupre

întâmplare; ci pzete-te,s nu
greeti, alegând mai cu dea-
dinsul poftele tale cele dobi-
toceti, decât împria lui

Hristos

David, dumnezeescul p-
rinte, de a i greit oarecând
îndoit, suflete al meu, cu
sgeata preacurvieî sgetân-
du-se i cu sulia robindu-se
pentru pedeapsa uciderii

;
dar

tu cu mai grele lucruri boleti,
din pornirile cele din voia ta.

S mpreunat-a David oare-
când nelegiuirea cu nelegiuire,
c^ a amestecat preacurvia cu
uciderea; dar îndat îndoit
pocin a artat. Iar tu,

suflete, mai viclene lucruri ai

fcut, necindu-te ctre Dum-
nezeu.

însemnat
ca într’o

mustr
strigând

;

unuia am
tuturor;

David oarecând a
cântarea, scrîind-o
icoan, prin care’i
fapta care a lucrat,

Miluete-m ! C ie
greit, Dumnezeului
însui m curete,

Purtându-se sicriul în car,

când s’au întors junincile, nu-
mai cât s’a atins Zan acela M
de dânsul, s’a certat de mânia gf
luiDumnezeu. Deci, de îndrz-
neala aceluia fugind, suflete, H
cinstete bine cele dumne- ||
zeeti. m
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||
Auzit-ai de Avesaîom cum

H s’a sculat împotriva firei. Cu-

*g noscut-aî faptele luî cele spur-

|§ cate, cu care a batjocorit patul

||
lui David, ttâne-su; ci i tu

H ai urmat pornirilor lui celor

H de patimi i iubitoare de
desftri.

Supus-ai trupului tu vred-

nicia ta cea nerobit i ca alt

Âhitofel aflând pre vrjmaul,
suflete, te-ai plecat dup sfatu-

rile luî; ci le-a risipit pre

acestea însui Hristos, ca tus
te mântueti adevrat.

Solomon cel minunat, cel

plin de darul înelepciunii,

acesta fcând vicleug înain-

tea lui Dumnezeu oarecând,

s’a deprtat dela Dânsul;

cruia i tu î-ai asemna
blestemata ta via, suflete.

De desftrile poftelor sale

silindu-se, s’a întinat, vai mie!

iubitorul înelepciunii, iubitor

de femei desfrânate fcându-
se i înslreinat dela Dumne-
zeu ;

cruia tu, o
,
suflete, aî

urmat cu gândul, prin desmier-

dri spurcate.

i. Luî Rovoam, celui ce n'a

\
ascultat sfatul ttâne-su, ai

\
râvnit ,

suflete ,
împreun i

j

lui Ierovoam ,
slugii celei rele,

1 ce s’a viclenit oarecând ; ci fugi

! de asemnarea lor i strig

lui Dumezeu: Greit-am, mi
luete-m!

-B

N ecuririlor Iui Ahaav ai

râvnit, sufletul meu! Vai miel

Te-ai fcut loca spurcciu- M
nilor trupeti i vas urît pali- p
milor. Ci dintru adâncul tu g
suspin i spune lui Dunme- g
zeu pcatele tale. g

p
Ars-a Ilie oarecând pe ceî g

de dou ori câte cincizeci, m
când ajunghiati pre proorocii g
ceî de ruine ai lsabelei, spre

gj
mustrarea lui Ahaav. Ci fugi, g
suflete, de asemnarea acestor g
doi i te Întrete. m

1 ncuiatu-s’a ie cerul, sufle-
jjj

te, l foamete dela Dumnezeu g
te-a cuprins, de vreme ce nu g
te-ai plecat cuvintelor luî llie g
Tesviteanul ca i Ahaav oare- jf#

când. Ci Sarathencei asem- g
nându-te, hrnete sufletul m
proorocului. g
Grealele lui Manasi i-ai g

câtigat cu voina ,
suflete, g

puind ca nite chipuri patimile g
i înmulind idolii; ci pocinii
iui râvnind cu osârdie, cti

-

g-i umilin.

Cad înaintea Ta i aduc
ie, ca nite lacrimi, cuvintele

mele; greit-am, precum nici

pctoasa n*a greit; i am
fcut frdelege ca nimenea g
altul pre pmânt. Ci fie-î p

A
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îl mil, Stpâne, de fptura Ta

H i iari m cheam.

Ingropat-am chipul Tu i
*| am stricat porunca Ta; toat
SI podoaba mi s'a întunecat i
jjjf

cu patimile mi s’a stins fclia,
te Mântuitorule. Ci miîostivin-

H du-Te, d-mi bucurie, precum
M cânt Davîd.

J|
fntoarce-te, cete-te, des-

15 copere cele ascunse, grete
î| lui Dumnezeu Cei ce tie toate.

te însui Mântuitorule, Tu tii

î| cele ascunse ale mele; ci însui

H Tum miluete, precum cânt
te David, dup mare mila Ta.
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Stinsu-s'au zilele mele ca vt-

p sul celui ce se deteapt. Pen-

î|
tru aceasta ca Ezechia lacr-

te mez pre patul meu, ca s mi

î| se adauge anii vieii. Dar care
te Jsaie va s stea pentru tine,

îl suflete? Fr numai Dumne-

||
zeul tuturor.

Î| Cuvioas maic Mrie, roagâ-te lui Dumnezeu
jtg pentru noi.

H Strigând ctre preacurata

î|
Maica lui Dumnezeu tnai’nain-

p te, ai gonit turbarea poftelor

f# celor cu sila suprtoare i
ai ruinat pe vrjmaul cel ce
te-a viclenit. Ci d-mi acum
ajutor întru necazuri î mie,
robului tu.

Cuvioas maic Mrie, roag ta Iui Dumne-
zeu pentru noi.

Pre Hrîstos, pre Carele ai

iubit, de Carele ai dorit, pentru
Carele i-ai topit trupul, cu-
vioas, roag-L acum pentru
noi, robii ti; ca fiind milostiv
nou tuturor, s ne dea vîea
panic, celor ce-L cinstim
pre El.

Cuvioase printe And rele, roag- te lui Dumne-
zeu pentru noi,

P re piatra credinei între-
te-m cu rugciuniîe tale, p-
rinte, îngrdindu-m cu frica
cea dumnezeeasc î pocin
druete-mi mie acum, rogu-
m, Andreie; îm mântuele
de cursa vrjmailor celor cem caut pre mine.

Slav, a Treimei-

Treime neamestecat, nede-
sprit, de o fiin, Unime
sfânt; lumini i lumin, î trei

sfinte, i unul sfânt, se laud
Treimea, Dumnezeu . Ci laud
t preaslvete

, suflete ,
vieaa

î viei, pre Dumnezeul
tuturor.

i acum, a Nsctoarei.

L udmu-te, bine-te-cuvân-
tm, închînmu-ne ie. Nsc-
toare de Dumnezeu, c ai ns-
cut pre unul din Treimea cea
nedesprit, pre Fiu! i Dum-
nezeu; i tu singur ne-ai des-
chis nou celor de pre pmânt
cele cereti.

i iari Irmosul

:

Greit-am, frdelege am fcut...
j

m
»
mmmm
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TRICANTAREA - ^
(fr, metanii).

Cântarea a 8-a, Glasul ai 8-lea, Irmos;

D re împratul slavei, Cel

fr început, de Carele se

„înfricoeaz puterile cereti

„i se cutremur cetele înge-

reti, preoi ludai-L,popoa-
„re prea-înlai-L întru toi

„vecii".

C a nite crbuni ai focului

celui fr materie ardei pati-

mile mele cele usccioase,
apriuzând întru mine acum
dorul dragostei cei dumneze-
eti, apostoli,

S cinstim trâmbiile cuvân-
tului, cele cu glasuri bune,

prin care au czut zidurile

cele neîntrite ale vrjmau-
lui i s’au întrit turnurile

cunotinei de Dumnezeu,

S frâmai chipurile pati-

milor sufletului meu, cei ce

aî sfrâmat capitlle î idolii

vrjmaului, apostoli ai Dom-
nului, ceî ce suntei biserici

sfinte.

A Nsctoarei,

ncput-ai pre Cel neîn-

cput din fire; purtat- ai pre
Cel ce poart toate; hrnit-ai

cu lapte, curat, pre Cel ce

hrnete fptura, pre Hristos

! dttorul de vieaâ.

|

Alt Tricâfitare, Irmos acelai

:

C u meteugirea cea înalt

a Duhului, ai zidit toat Bise-

rica, apostoli ai lui Hristos;

întru care binecuvântai pre

Hristos în veci.

T râmbiând cu trâmbia în-

vturilor, au surpat apostoHi

toat înelciunea idoîeasc,

înlând pre Hristos întru toi

vecii.

A postolî, cei ce suntei bu-

na adunare, pzitori ai lumii,

locuitori cereti, mântuii-ne
din primejdii pre noi, cari v
ludm pururea.

A Trelmel.

D umnezeeasc stpânîe cea

întreit strlucitoare i prea lu-

minat, fire întocmai slvit
i de un scaun, Printe Atot-

fctorule, Fiule i Duhule
cel dumnezeesc; pre Tine Te
laud In veci.

A Mscaloare i,j

Ca pre un scaun cinstii
prea înlat, s ludm neîn-

cetat, popoare, pre Maica Iui

Dumnezeu, pre ceea ce sin-

gur este dup natere mai-

c si fecioar.

AII Irjuos, al Canonului celuijnare,

P re Cela ce-L slvesc ostile

cereti i de Dânsul se cutre-
||mur heruvimii i serafimii, s*

toat suflarea î zidirea, lu- ||
dai-L, faine-L-cuvântai, i-L 3#

prea înlai întru toi vecii". Uf
(de doua ori).

j|j
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*g M iluete-m pre mine cel

£| ce am greit; Mântuitorule,

H ridic-mi mintea mea spre în-
toarcere. Primete-mâ pre

H mine, cel cem pocesc; rnilu-

m ete-m pre mine cel ce strig:

H greit-am ie, mântuete-m;
gs nelegiuît-am, miluete-m.

j$ Ilie, cela ce s'a purtat în car,

*8 suindu-se în crua bunti-
lor, s'a înlat ca spre cer

*£ oarecând, mai pre sus de cele

î| pmânteti; deci la suirea aces-

]g
tuia cuget, suflete al meu.

H Curgerea iordanului oare-

gg
când a sttut de o parte i de

î|
alta, prin lovirea cojocului lui

Ilie prin Elisei; iar tu, o , suflete

H al meu,
t

acestui dar nu te-ai

î|
învrednicit, pentru neînfrâ-

*3 nare.

H E lisei luând oarecând cojo-

H cui lui Ilie, a luat dela Dom-

H nul dar îndoit; iar tu, o suflete

m al meu, acestui dar nu te- ai îm-

Sjj
prtit, pentru neînfrânare.

î| S omaniteanca oarecând a

H primit pre cel drept cu gând
U bun; iar tu, o

, suflete, n'ai

5|
adus în cas nici strin, nici

m cltor. Pentru aceasta te vei
lepda afar din

Jjf
tânguindu-te.

5|
M inîi cei spurcate a Iui

*8 Ghiezi pururea te-aî asemnat,
5| ticloase suflete; a cruia iu-

gf bîre de argint leapd-o m-

m

mM
£*
Sîk

car la btrânee. Fugi de fo-

cui gheenei ! deprtându-te de
|Jj>

rutile tale. |*

Tu, suflete, lui Ozia râvnind,
lepra lut întru tine îndoit o
ai luat; câ ceie necuvioase cu-
gei i cele fr de lege fad;
las cele ce ai i alearg !a U
pocin.
D e Niniviteni ai auzit,suflete, P
c s

Jau pocit ctre Dumnezeu U
cu sac i cu cenu; acestora

||
n’ai urmat, ci te-ai artat 8î

mai ru decât toi cei ce au |Jf

greit mat ’naînte de lege i
dup lege. H
De Ieremia cel din groapa

cu noroi ai auzit, suflete,

carele a plâns cu tânguire
cetatea Sionuluî i lacrimi a

||
vrsat. Urmeaz vieii lui cei H
plângtoare i te vei mântui. J|

I ona a fugit în Tars, cunos- H
când mai 'nainte întoarcerea

||
Ninivitenilor, c a cunoscut ca ||
un prooroc milostivirea lui S
Dumnezeu; pentruc se ferîa

s nu mint proorocîa lui.
M
m

camara,

D e Daniîl ai auzit, o
, suflete,

cum a astupat gurile fiarelor ||
în groap; ai îneles cum ti- H
nerii cei ce au fost cu Azarîa
au stins prin credin vpaia ^
cuptorului cea arztoare. H
P re toi cei din legea veche

i-am adus ie, suflete, spre
pild; urmeaz faptelor iubite
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de Dumnezeu ale drepilor i
fugi de pcatele celor vicleni.

Drepte Judectorule, Mân-
tuitorule, miluete-m i m
scap de foc i de groaza ce

voiu s petrec la judecat,
dupre dreptate; iart-m mai
’naînte de sfârit, prin fapte

bune i prin pocin.

Ca tâlharul strig ie: po-

menete-m, ca Petru plâng
cu amar: iart-m, Mântuito-
rule! strig ca vameul, l-
crmez ca pctoasa. Prime-
te-mi tânguirea, ca oarecând
a Hananeenciî,

Târnduete putrejunea
smeritului meu suflet, Mân-
tuitorule, unule tmduitorul e.

Pune-mi doctorie vindectoa-
re i untdelemn î vin: lucru-

rile cele de pocin i umi-
lin cu lacrimi.

5

Hananeencii i eu urmând,
strig: miluete-m, Fiul lui

David! M ating de poal, ca

ceea ce-i curgea sânge; plâng

ca Marta i ca Maria pentru
Lazr.

Alabastru cu lacrmi tur-

nând pre capul Tu, Mântui-
torule, ca nite mir, strig ca

pctoasa care cerea mil; ru-

gciune aduc î cer s iau

iertare.

De n’a i greit nimenea

precum eu, totui primete-m
milostive, Mântuitorule, i pre

mine carele cu fric m po-

cesc i cu dragoste strig:

greit-am ie unuia, nelegiui-

t-am, miluete-m.

Milostivete-Te, Mântuito-

rule, spre zidirea Ta i m
caut ca un pstor pre mine,

oaea cea pierdut, i rtcit
fiind, rpefe-m dela lup im f oae întru punea oilor

Tale.

Când vei edea Judector,
ca un milostiv, i vei arta
slava Ta cea înfricoata, Hris-

toase, o! ce fric va fi atun-

cea. Cuptorul arzând i toi
temându-se de nesuferit ju-

decata Ta.

Cuvioas Maic Mrie, roag -te lui Dum-
nezeu pentru noi!

Maica luminii cei neapuse,
pre tine luminânda-te, te-a

deslegat de întunerecul pca-
telor; de unde primind tu da-

rul duhului, lumineaz Mrie
pre cei ce te laud cu credin.

Cuvioas maic Mrie, rosg-te lui Dumne-
zeu pentru noi!

Minune nou, cu adevrat,
vzând întru tine, Maic, dum-
nezeescul Zosima s’a spî-
mântat; c înger în trup ve-

dea i cu totul de minune s'a

umplut, ludând pre Hristos

în veci.

mu

£4m
£4
£4
£4
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Cuvioase printe Andrele, roagft-te Iui .Dum-
nezeu pentru uol!

Ca cela ce ai îndrzneal
ctre Domnul, Andreîe cins-

tite, lauda Critului, pre tine

33 te rog: roag-te, ca s aflu

H acum deslegare de legtura
33 frdelegii prin rugciunile

H tale, ca cela ce eti învtor

Jjj
pocinei i mrirea cuvioilor.

j|g
A Treimei.

33 Binecuvântm pre Tatl, pre Fiul i pre

33 Sfântul Duh, Domnul.

H Printe Cela ce eti fr în-

H ceput, Fiule cel împreun fr
33 de început, Mângâitorule cel

H bun, Duhule cel drept; Nas-
33 ctorule ai lui Duimiezen-Cu-

H vântul, Cuvinte al Tatlui ce-

|3 lui fr început, Duhule cel

H vîu i fctor, Treime unime,

milueste-m.
33
33
33
33
33
33

i acum. a Nac&toarcî-

Ca din nite vpseie moho-
rîte s'a esut trupul lui Ema-

il
nuîl înluntru în pântecele tu,

m Preacurat, ceea ce eti por-

ii fir înelegtoare; pentru

3| aceasta', Nsctoare de Dum-
^ nezeu, cu adevrat pre tine

te cinstim.

S ludm, bine s cuvântm i s De Închi-

nm Domnului, cântând i prea inlîându-L
pre Dânsul intru toi vecii.

33
33
33
33
33

Irmosul; _ ^ .

, pre ceia ce îl mresc.., , 4jt i Cu cântri te slvim pre
' .TR1CÂNTARE
Cântarea la 9-â, glasul al 8-lea, Irmos:

|| u adevrat, Nsctoare de
33 ^ „Dumnezeu te mrturisim
33

„pre tine, Fecioar curata, cei %%
„mântuii prin tine, cu cetele

„cele fr de trupuri slvin- m
„du-te pre tine", gjf

Apostoli, cei ce v'ai artat 34

izvoare de ape mântuitoare, H
rcorii sufletul meu cel topit 34

de setea pcatului, §j

pre mine, cela ce înot în H
noianul pierzrii t sunt cu- |$
fundat, mântuete-m, Doam- m
ne, cu dreapta ta, ca i pre U
Petru. jfj

Ca cei ce suntei sarea în-
|j|

vturilor celor dulci, uscai 34

putrejunea gândului meu i ISf

gonii întunerecul necunotin-
|jf

tei
*

34
34

A Nsctoarei. 34

Ca una ce ai nscut bucuria, $4
da-mi plângere, prin carea s M
pot afla mângâere, dumneze- §4

easc Stpân, în ziua cea H
viitoare. 34

34
Alt Irmos

:

Pre tine, ceea ce eti mij-

„lo citoare între cer i între m
„pmânt, toaie neamurile te H
„fericim; c trupete a locuit s#

„întru tine plinirea Dumnezei- m
„rîi, Fecioar".

3̂4
34
34
34

tine, adunare ludat a apos-

tolilor, c v’aî artat lumii

lumintori, deprtând înel-
ciunea.

34
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c u mreaja voastr cea evan-
ghelicease vânând peti cu-

vânttori, ti aducei pururea
mâncare lut Hrîstos, fericii

apostoli.

A duceh-v aminte pentru
noi, apostoli, întru rugciunea
voastr ctre Dumnezeu, ca

s ne ferim de toat ispita,

rugmu-v, noi cariv ludm
cu dragoste.

A Treime!.

Pre Tine, Unimea cea în

trei fee, Printe, Fiule î Du-
hule, pre un Dumnezeu de o
fiin laud; pre Treimea cea
întocmai puternic i fr
început.

A fvâsc&toarei.

P re tine, Nsctoare de
prunc i Fecioar, toate nea-
murile te fericim, ca cei ce
am scpat prin tine din bles-

tem; c ai nscut pre Dom-
nul, bucuria noastr.

Alt irmos, al Canonului cel mare .j*

N asterea zmislirii cei fr
.

„de smâna este netâlcuit;
„rodul Maicii cei fr de br-
„bat este nestricat;c naterea
„lui Dumnezeu înoete firile.

„Pentru aceasta pre tine toate

„neamurile, ca pre o Maic
„mireas a lui Dumnezeu, cu

djte&SNIW. te slvîm “-

Mintea s
Ja rnit, trupul s

?

a

trândvit, duhul bolete; cu-

vântul a slbit, vieaa s
J

a
omorît, sfâritul este lâng
ui. Pentru aceasta, ticlosul

meu suflet, ce vei face când
va veni Judectorul s cerce
ale tale?

A dusu-i-am aminte, suflete,

de la Moisi facerea lumii, i
toat Scriptura cea aezat
de acela; care îi povestete
ie de cei drepi i de ceî

nedrepi; din cari celor de al

doilea, adic celor nedrepi
ai urmat, o, suflete! greind
lui Dumnezeu, iar nu celor

dintâi.

L egea a slbit, nu lucreaz
Evanghelia, i toat Scriptura
întru tine nu este bgat în

seam; profeii au slbit i
tot cuvântul celui drept î
ranele tale, o, suflete, s'au

înmulit, nefiind doctor s te

vindece.

Pildele Scripturii cei nou
îi aduce îe, ca s te duc
pre tine, suflete, spre umi-
lin; râvnete dar drepilor,

iar de pctoi te leapd
i îmblânzete pre Hristos cu
rugciunile, cu postul, cu
curia î cu smerenia.

H ristos s’a fcut om, che-
mând Ia pocin pre tâlhari

i pre desfrânate. Suflete,

pocete-te, c s’a deschis ua

m
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împriei acum i o apuca
mai ’nainte fariseii i vameii
i preacurvarii, pocindu-se.

H ristos s
?

afcut om, împreu-
nându-se cu mine prin trup

î toate câte sunt ale firii cu

voia le-a plinit, afar de pcat

;

artându-iie, o, suflete, pilda

i închipuirea smereniei sale.

H ristos pre vrjitori i-a

mântuit, pre pstori i-i che-

mat, mulimea pruncilor o a

fcut mucenici, pre btrânul
l-a slvit, i pre vduva cea
btrân. Crora n’ai râvnit,

suflete, nici lucrurilor, nici

vieii; ci vai ie, când te vei

judeca!

P otind Domnul patruzeci

de zile în pustie, mai pre ur-m a flmânzit, artând firea

cea omeneasc. Suflete, nu te

lenevi; de va nvli asupra ta

vrjmaul, cu postul departe

îl gonete dela picioarele tale.

H ristos s'a ispitit, diavolul

11 ispitea, artându-I pietrele

ca s le fac pâini. In munte
L-a suit s vad toate împ-
riile lumii într’o clipeal.

Teme-te, o, suflete, de îne-
lciune

;
trezeste-te, roag-te

în tot ceasul lui Dumnezeu.

T urtureaua cea iubitoare de
pustie, sfenicul lui Hristos,

glasul celui ce strig a glsuît,

predicând pocin: Irod a

fcut fr de lege cu Irodiada.

Vezi dar, suflete al meu, s
nu te prînzî în cursele celor |3
frdelege, ci cuprinde po- H
cina, H

§4
1 n pustie a locuit Merg-

torul înainte al darului, i jf|

ludeea toat si Samaria a- p
uzind au alergat, i i -au m
mrturisit pcatele lor, bote-

||
zându-se voioi ;

crora tu,
|j

suflete, n ?
ai urmat,

N unta cinstit este i patul
||

neîntinat, c Hristos amân- g*

dou le-a binecuvântat mai
’nainte, osptându-se trupete M
i în Cana Galileei la nunt

jf{

apa în vin prefcând; artând
||

întâia minune, ca tu s te g|
prefaci, o, suflete,

jjj

H ristos a întrit pre slab-
||

nogul cel ce î-a ridicat patul

i pre tânrul cel mort l-a
|g

înviat; pre fiul vduvei i pre m
al sutauluî i Samarinenceî,
artându-se, a închipuit mai
’nainte ie, suflete, slujba cea

întru Duhul. g*

P re ceea ce-i curgea sânge m
a tmduit-o Domnul cu ain-
gerea de poala Lui; pre cei

||
leproi i-a curit, pre orbi gj
î-a luminat i pre cei chiopi
i-a îndreptat; pre surzi, pre g#
mui i pre cea gârbovit §|
pân la pmânt i-a tmduit

jf§m
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cu cuvântul
;
ca tu s te mân-

tueti, ticloase suflete*

Boalele tâmduind, sraci-
lor bine a vestit Hristos-Cu-
vântul. Pre chiopi i-a vin-

decat, împreun cu vameii
a mâncat, cu pctoii
s’a amestecat; sufletul fetei

lui lair, cei moarte mai dina-

inte, l-a întors cu atingerea
A t tl

mâinii.

Vameul s
T

a mântuit i pc-
toasa s’a înelepit; iar fari-

seul ludându-se, s’a osânditC vameul striga: milostive-
te-Te; i pctoasa: miluete-
m. Iar fariseul se trufia

strigând: Dumnezeule, mul-
umescu-i, i celelalte graiuri

ale nebuniei luî.

H Zacheu vame a fost, dar
J|

s’a mântuit: i fariseul Sirrson

H s’a smintit i pctoasa i-a

Jg
luat deslegare de iertare, dela

H Cel ce are puterea a ierta

H pcatele; creia sârguete de
52 urmeaz, suflete,

** N’ai râvnit pctoasei, o,

ticlosul meu suflet, carea

jjjj
luând alavastrul cu mir, cu

22 lacrimi a uns picioarele Dom-
*f ului i cu prul le-a ters, C-
jjjj

ci i-a rupt zapisul pcatelor ei

m celor de demult

22 Cetile crora le-a dat Hris-

| tos buna vestire, tii, suflete
22 al meu,cum s’au blestemat : te-

—
me-te de pild, s nu te faci ca

I acelea: care asemnându-le
!

Stpânul cu Sodoma, pân la

iad îe-a osândit H
S nu te ari, o

,
suflete al

meu, mai ru pentru desndj-
duire, auzind credina Hana-
nîencei, pentru care cu cuvân-
tul lui Dumnezeu s’a tmduit
ftca ei. Strig din adâncul
inimii, ca i aceea lui Hristos

:

Fiul lui David, mântuete-m
i pre mine.

Miloiivete-Te, mântuete-m
,
Fi ul lui David, miluete-m

Cel ce ai tmduit cu cuvântul
Tu pre cei îndrcii, i glasul

cel milostiv, ca i tâlharului,

grete-mi: Amin zic ie, cu
Mine vei fi în raî, când voiu
veni intru slava Mea.

Tâlharul Te-a hulit; tâlharul

ca Dumnezeu Te-a cunoscut!
C amândoi împreun pre
cruce erau spânzurai. Dar, o,

mult îndurate! Ca i tâlharului

celui credincios, carele Te-a
cunoscut pre Tine Dumnezeu,
deschide-mi î mie usa slvitei

Tale împrii.

Fptura s’a mâhnitvzându-
Te rstignit; munii i pietrele

defrics’au despicat,pmântul
s’a cutremurat i iadul s’a go-
lit; i s’a întunecat lumina zilei

vzându-Te pre Tine, lisase,

cu trupul pre cruce pironit

m
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Roduri vrednice de pocin
sa nu ceri delamine; c tria
mea întru mine a lipsit. Drii-
ete-mi inim pururea umilit
i srcie duhovniceasc; ca

s-i aduc acestea ca o jertf

primit, unule Mântuitorule.

j udectorul meu i cunoscâ-
torule, Cela ce vei s vîî iari
cu îngeri judeci lutnea toat;
atunci vzânrîu-m cu ochiul

Tu cel blând, s Te milosti-

veti i s m milueti, lisase,

pre mine carele am greit mal
mult de cât toat firea ome-
neasc.

*8
*8m
*8
w?m
*8

*8
88

Cuvioas maic Mrie, roag-te lui Dumnezeu
pentru noi

!

T oate cetele îngereti i
adunrile omeneti le-ai spi-
mantal cu viaa ta cea minu-
nat; ca cei fr de trup vieu-

*8 ind i firea covârind; pentru
“ care ca i cum ai fi fost fr

materie, te-ai suit cu picioa-

rele pe ap, Marîe, i Iordanul

ai trecut.
*3
33
33
33
33
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Cuvioas maic Mrie, roag-to lui Dumnezeu
pentru noii

F milostiv pre Ziditorul

pentru noi, cei ce te ludm
pre tine, cuvioas Maic, s ne
fereasc de ruti i de neca-

zurile care ne împresoar. Ca
mântuindu-ne, s slvim neîn-

cetat pre Domnul, Cel ce te-a

slvit pre tine.

Cuvioase printe Andrele, roag-te lui Dum-
nezeu pentru noi.

A ndreie cinstite i printe
de trei ori fericite, pstorul
Critului, nu înceta rugândii-te

pentru cei ce te laud, ca s
ne ferim de toat mânia,

nacazul i stricciunea i de
greeli necuvioase, noi cel ce

cinstim pururea pomenirea ta

cu credin.

Slav, a T retinei.

T reime sfânt, Ceea ce eti

de o fiin, Unime în trei ipos-

tasuri, pre Tine Te ludm;
pre Tatl ludând, pre Fiul

slvind i Duhului închmân-
du-ne, unui Dumnezeu într'o

fire cu adevrat; vieii i
vieilor, împriei celei fr
de început.

i Bimm, a Nsctoare!.

C etatea ta pzete-o, Prea-
curat Nsctoare de Dumne-
zeu; c întru tine aceasta cu
credin împrînd, întru tine

se i întrete, i prin tine bi-

ruind, înfrânge toat sup-
rarea, robete pre vrjmai i
îndrepteaza pre supuii ei.

i iaraj Irmosul:

N agerea z mîsllrîi. ...
•

Luminând» glasului, de trei gri-

:
^ i'f

linân

srrabiTO

Stil] irii ae dou ori, glasul al 8-lea :

C zând în cile cele tâlh-

||
reii, suflete al meu, ru te-aî
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rnit de pcatele tale, dân-
du-te vrjmailor celor neîn-
elegtori; ci având vreme
acum cu umilin: Ndejdea
celor fr de ndejdie, vieaa
celor desndjduiî, Mântuito-
rule, ridic-m i m mântu-
este.

p-

Martiri ca.

Cu platoa credinei îm-
brcându-v bine i cu chipul
crucii mtr’armându-v, ostai
viteji v'aî artat; tiranilor br-
btete ai sttut împotriv i
înelciunea diavolului ai sur-
pat; biruitori fcându-va, cunu-
nilor v’at învrednicit Rugai

-

v lui Hristos pentru noi, ca s
mântueasc sufletele noastre.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

Primete suspinurile robilor
ti, Preacurat Fecioar Ns-
ctoare de Dumnezeu, i te

roag neîncetat, s se d-
rueasc nou pace i desie-
gare de pcate.

i cetim i Ceasul intftî, Trft Calism,

Dup -

S linte Dumnezeule...

sicem la toate Ceasurile Coud&cui:

suflete al meu, suflete ai meu...

- La Ceasul al treilea, Calisma a 9-aJar
ia Ceasul el aselea, Catisma a 10-a.

©©c&SxSiS)©© d&docS
La ceasul al aselea

Troparul proorociei, glasul al 6-lea:

I
ndurate, îndelung rbdto-
rii le, atotputernice Doamne,

trimite mila Ta preste poporul
Tu.

Slav, i acum; tot aceasta.

Prochimen, glasul al 6-lea:

Domnul a împrii, m se bucure pmântul.

Stih:

S se veseleasc ostroave multe.

Diu proorocla leaiei, cetire.

Cap, 42, vers. 5—16.

agrete Domnul cel Atotputernic, Caro
a ureiat cerurile i le-a inclus, Care a
zidit pmântul itoafe iodurile iui, Care

ft suflare norodului de pe el i duh. ce-
lor ce umbl pe întinsul lui: „Eu, Domnul,
te- am chemat intru dreptatea mea i te-am
luat de mân i te-am ocrotit i te-am dat
ca legmânt al poporului meu, lumina no-
roadelor; ca au deschizi ochii celor orbi. s
scoi din temni pe cel robii i din adâncul
închisori pe cei ce locuiesc întru Intuneree,
Eu sunt Domnul i acesta este numele Meu.
Nu voiu da nimnui slava Mea i nici chipu-
rilor cioplite cinstirea mea". Cele prorocite
altdat s’au plinit i altele mai nou vi le

vestesc : Înainte ca sa ia fiin vi le dau de
tire, Cutai Domnului cântare nou, cântai
in strune laudele lui pân la marginale p-
mântului! Murea s se sbuclume cu tot 'ce
este in ea, ostroavele î locuitorii lor ! Pustia
glasul sâ-1 ridice i cetile ei. satele în care
âre sla Chedar! Locuitorii din Sela s ehio-
teascâ de veselie; l din vârfurile munilor
de bucurie s strige !S proslveasc pe Dom-
nul i lauda Lui s'o vesteasc in deprtatele
ostroave. Domnul iese ca un viteaz, ca un
rzboinic îi aâ râvna Lui; strigi puternic,
un strigt de rzboiu, împotriva vrjmailor
Lui EUuptâ ca un viteaz! Tcut-am mult
vreme, stat-am linitit i rni-am stpânit tce-
rea; acum ca o femeie care nate, voiu suspina,
voiu striga i-mi voiu trage suflarea! Munii
ii voiu pustii, la fel l dealurile, toat verdeaa
lor o voiu usca; pâraleleiu insule le voiu pre-
face i blile fr ap le voiu lsa. îndrep-
ta-voiu pe eei orbi pe drumuri pe cere nu
le cunosc, pe poteci netiute îi voiu povui;
întunerecul ti voiu preface în uimea lor in lu-
min i povârniurile în câmpie iu Lins. Aces-
tea sunt fgduinele mele pe care Ie voiu
plini i cu vederea nu le voiu trece,

Prochimen, glasul al 6-lea:

Cântai Domnului cântare nou, c lucruri
minunate a fcut Domnul; mânîuitu-l-a pre

el dreapta lui,
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Stih’

Vzut-au toate marginile pmântului mântui-

rea Dumnezeului nostru.

La ceasul al noulea» Uatisma a ll-a.

JOI SEARA
A CINCEA SPTMÂN

Dup Psalmul cel' începtor, cetim în locul

Catismeî a 18-a, Catisma a 12-a

i tocm mai devreme, pentru osteneala
privîgherli ce .a fost,

Lh Doamne strigat- am... punem stiblrilo pe
10 si cântm Slihirlle zilei, glasul «1 8-lea,

singur glasul

:

Î
nsumi de voia mea nt’am
desbrcat de podoaba bu-

ntilor, pentru neascultarea
mea cea dintâiu; iar acum
m'am îmbrcat într'însa prin

pogorîrea Ta la mine, Cuvinte

al lui Dumnezeu; c nu m’ai

trecut cu vederea, pre mine
cel rnit de cumplitele patimi

i clcat în cale ca de nite
tâlhari; ci cu puterea Ta cea

prea tare ajutându-m, m’ai

învrednicit folosinei Tale,
mult milostive.

(de dou ori)

Martirlca.

M ucenicii Domnului tot lo-

cul sfinii i toat boala t-
mduii

;
i acum rugai-v, s

mântueasc sufletele noastre

din cursele vrjmaului, rug-
mu-v.

Alte Stthiri, glasul Tiu.

Podobia: Prea ludailor mucenici...

Pironîndu-Te, Doamne, pe

47© mm
cruce, ai rupt zapisul lui Adam $$
cu dumnezeeasca suli; pen- ||
tru aceasta rupe legturile

|g
mele, Cuvinte, ca s jertfesc U
ie, cu credin, jertf de Iau- g*
d, bucurândti-m; cam aflat §*

acum vremea cea bine primit p
a postului pe care ai dat-o

gg
spre mântuirea tuturor. pm
Luminându-se Moisi oare-

||
când cu lumina postului, a v- %%

zut slava luî Dumnezeu. Aces- p
tuia râvnind, smeritul meu p
suflet, cinstete cu faptele pos- p
tului i ale rugciunii pre Cel

g|
ce i-a întins palmele pre cru- m
ce pentru tine, din buntatea p
Sa; ca s dobândeti desfta- p
rea cea dumnezeeasca.

Alt Stihir, glasul al 6-lea : ^
Fodobie : Cu Arhanghelii s cântm.

lnchinându-ne, Hristoase, p
crucii Tale celei fctoare de p
viea, pentru buntatea Ta, m
spre noi, cea nespus i ne- p
msurat; i cu dânsa lumi- sî

nându-ne sufletele, Te ludm P
neîncetat, rugând ti-Te sa s- p
vârim curgerea postului cu

veselie i cu bucurie; i s
|J

ajungem s ludm patimile m
Tale, Doamne, prin care ne-ai

|Jf

mântuit pre noi.
|g|

i pafru din Minei.

Slav, i acum; a Crucii-Nsctoarei.

IEIRE.

Lumin lin...

M
m
mM
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deci Domnul
: „Strigarea Socomei

i a GomorcI e maro i pcatul lor
cumplit de greu. Pogori-m-voiu decivd daca faptele lor sunt cu adevrat aa

cum sa suit pân la mine strigarea împotriva
lor, jar ue du, s tiu*. De acolo doi din oa-
menii aceia plecând, s’au Îndreptat spre So-
doma, in vreme ce Avraam sttea înc înain-
tea Domnului- i spropiindu se Avraam, a zis :

„Pierde-vei oare pe cel drept ca i pe cui
pctos, io cât s se Întâmple celui drept ce
se întâmpl celui nelegiuit? Poate iu ceta-
tea aceea s fie cincizeci de drepi

:
pierde-i-

vei oare l tiu vei crua tot locul acela
pentru cei cincizeci de drepi, de se vor afla
iutr'iriES ? Nu se poate ca tu s faci una ca
asta i s pierzi pe cel drept ca i pe cel l

g râ do lege i s so întâmple celui drept ce se
j întâmpl necredinciosului! Departe de tine

una asta' Judectorul a toi pmântul fa-

%
oare nedreptate? 1

' Zîs-a Domnul: „Dc
se vor gsi iu cetatea Sotloinei cincizeci de
drepi, voiu crua pentru ei toat cetatea i
io. Locili acela . i rspunzând Avream, a
zia

.
„lat, cutez S vorbesc Stpânul ni meu

eu, care sunt pulbere i cenua I Poate c lip-
sesc cinci din cincizeci de drepi; poate s
£ie numai patruzeci i cinci; pentru lipsa a
cinci pierde- vei caro toata cetatea? 11

Zis-a
Domnul: „Nu o voiu pierde de voiu gsi
aoolo patruzeci i cinci de drepi". i a adaos
Avream s griasc Domnului i a zi; „Dftr
da so vor gsi acolo numai patruzeci dc
drepi ?' i Domnul u zis: „Nu o voiu pierde
penirii cei patruzeci". i azi.'’

- iari Avream:
„Sii tui se mânie Stpânul meu de voiu mai
gri, dar de e vor gsi acolo numai treizeci
ue drepi A* Zis-a Domnul: „Nu o voiu pierde
de voiu. gsi acolo treizeci", i a zis Avraam :

„lata, mai cutez s vorbesc Stpânului meu 1

Poato ca se vor gsi acolo numai douzeci
de drepi 1

'. Rspuns-a Domnul : „Nu o voiu
pierde pentru cei douzeci 1

*. i a mai zis
Avraam: „Sa nu se mânie Stpânul meu de
voiu mai gri înc odat: dar oe $e vor gGi
acolo numai zece drepi ?

J!

Iar Domnul j-a
zis: „Pentru cei zece nu o voiu pierde”. i
contenind Domnul do a mai gri cu Avraam

*

i

î

sa dus, ?ar Avraam s
ra iotors la locul su.

Prochimen, glasul aj 6

$*
#1

Prochimen, glasul

Înlai pro Domnul Dumnezeul nostru l v
închinai aternutului picioarelor Lui. ca sfânt

este.

Stih:

Pomnul a împrii, s se mânie

Dela Facerea, cetire,

Cap. 18, Vers SO 33.

popoarele.

lea:

irigai Domnului tot pmântul.

Stih

:

>lujii Domnului intru veselie.

Dela Pilde, cetire.

Cap. 10. Vers 1 î- Cap. 17, vers 1—16,

color

un
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obândirea înelepciunii este mai buna
decât aurul, iar câtigarea priceperii
este mai do pre decât argintul. Calea
drepi este ferirea de râu, ci numai

acela care ia aminte la mersullul ii pzete
siilletul sau, înaintea prbuirii merge trufia
i semeia înaintea cderii. Mai bine es ff|

smerit cu cei smeri p, decât s Împri prada
cu cei mândri. Cel care ibag do seam la
vorb afl fericirea, iar cel ce ndjduefe
in Domnul bine e de el! Cel ce este îne-
lept se cheam priceput; dulceaa buzelor
înmulete tiina. înelepciunea este un izvor
de viat pentru cine o are: pedeapsa celui
nebun e nebunia. Inima celui înelept d în-
elepciune gurii lui i pe buzele sale ‘sporete
tiina. Cuvintele frumoase sunt un fagure
de miere, dulcea pentru suflet i tmduire
pentru oase. Omului i se pare câte un drum
drept în ochii iui, dar Ia captul lui încep
eflile morii. Muncitorul lucreaz pentru ei,
cci gura lui i| silete. Omul do nimic pre-
gtete nenorocirea i pe buzele lui este ase-
menea unul foc arztor. Omul cu gând râuaâ ceart, i defimtorul desparte pe prie-
teni. Omni aprig îneal pe prietenul s&u i-l
îndreapt pe un drum care nu-i bun, Cel eâre
închide iii n ochi nscocete viclenii, cine îimuc buzele a i svârit râul. Btrâneea
este o cunun strlucit, ea se aîJâ mergând
pe calea cuvioici. Cel încet îa mânie e’mai.
de prut decât un viteaz, Jar cel ce îi stpâ-
nete duhul mai tic ales decât cuceritorul
unei ceti, Se arunc sorii in pulpana hai-
nei, dar hotrîreu oal vine dela Domnul,
Mal bun^cete o bucat de pâine uscat tn
pace, decât o cas plin cu earne de jertfe
dar cu vrajb. Un slujitor înelept e mai pre- :

sus decât un fecior aductor de ruine, acela
va împri motenirea cu fraii. In tigaie se ;

lmurete argintul i în cuptor aurul, dar cel
j

ce ispitete inimile este Domnul. Fctorul i

de rele ia aminte Ta buzele nedrepte, min- i

cinosul pleac urechea la limba con rea, Cel
'*

ee-i bate joc de srac, dofsim pe ziditorul \

ini
r cel ce se bucur do o nenorocire nu va *

rmâne nepedepsit. Cununa btrânilor sunt i

nepoii, iar mrirea mior sunt prinii lor. i

Ae bunului nu-i sunt dragi cuvintele alese. 3

cu atât mai mult unui om de seam vorbele I
mincinoase. Piatr nestemat este darul In *

ocliri celui cB-1 are, oriunde se întoarce (totul) ?
u merge in plin. Cel ce liuuete un pcat *

2*

8*
IN

M
8i

M
88
88
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caut prietenie, Iar cine scoate la iveala un
lucra [uitat] desparte pe prieteni. Certarea
înrâurete mai adânc pe omul înelept, decât
o sat de lovituri pe cel nebun. Omul râu
aâ rsvrtirea, an sol aprig va fi trimis la

el, Mai degrab s întâlneti o ursoaic lip-

sita de puii ei, decât un nebun în nebunia
Ini. Cel ce rspltete cu râu pentru bine,
nu v i vedea deprtându-se nenorocirea din
casa lui. începutul unei certe e ca slobozirea
apoi (dini Pun iezer)

j
Înainte dea se aprinde,

d-te la o parte! Cel care achit pe cel vi-

novat cei ce osândete pe cel drept, amândoi
sunt urleiu ne Înaintea Domnului. De ce folos
sunt banii în mâna unui nebun? Ar putea
dobândi înelepciune, dar nu are pricepere-

i oealatiâ rânduielii a Liturghie] mai Înainte
sfinite

; la care ne Împrtim cei vrednici
cu sfintele Taine ale lui ffristos-

Cade-se a sti

C de se va întâmpla srbtoarea Bunei-Ves-
tiri intru aceast zi, s se mute Canonul
cel mare i s se cânte mai 'nainte; Luni
seara

;
iar praznicul s se cânte intru aceast

zi neschimbat, precum se arata la litera v

H Vineri a cîncea Sptmân
tc£

H
LA UTRENIE

JS Treimicile glasului. Apoi Cat tem a a iS-a. a

Wf 14 a -r! a lo -a. Dup Întâia Stihnlogie, zicem
Sedclnele Crucii, diu Octoih. precum i a

*2 Nsctoarei de Dumnezeu. Dup a doua Sti-

hologie zicem aceast Sedeinâ. glasul l-iu.

£s Podobia: Mormântul Tu Mântuitorule...

mp insui-Î-ai, Hrîstoase,
palmele pe lemn, vinde-

când rana lui Adam cu ranele

Tale. Pentru aceasta Te rog,

vindec ranele mele, pe care

le-a pus în sufletul meu în-

eltorul, i m învrednicete
a sluji ie, Mântuitorule, cu
rugciune i cu post.

Slav, tot aceasta

l acum, a Crucli-Nâsotoarei do Dumnezeu.

V zându-Te, Hrîstoase, Mai-

ca Ta cea cu totul fr pri-

han tins pe cruce mort, a

strigat: Fiu! meu, cel fr
început împreun cu Tatl i
cu Duhul, ce este aceast
rânduiala a Ta nespus? Pnn
care ai mântuit, Indurate, zi-

direa mâinilor Tale cele prea-

curate.

Dup a treia Stihologie, Sedeluu. glasul al

6-iea-

Podobia. Ndejdea cea ban a lumii...

Cruce, pzitoarea lumii, în-

grozirea dracilor, învredni-

cete-ne a trece rmia pos-

tului cu cunotin curat, pre
noi cei ce te avem în toat
vremea folositoare nebiruit,

îndreptând sufletele noastre

înaintea lui Hristos, lemnule
binecuvântat!

Slav, tot aceasta

i acum. a Cruc-ii-Nâscioaret de Dumnezeu.

F ecioar curat i cinstit,

mrirea îngerilor, când ai

sttut înaintea crucii Fiului i
Dumnezeului tu, nesuferînd

a vedea ocrile vrjmailor
ai strigat cu durere, ca o
Maic: Cum rabzi, o, Iubito-

raîe de oameni, îngrozirile

tuturor? Slav îndelung rb-
drii Tale.

Psalmul 60

31
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38

38
38
33
33
38
33
*3

33

TRICÂNTAREA

facerea lui losîf, scriitorul de cântri

Se cetete Cântarea a 5-a din Psaltire.

Cântarea a 5-a, glasul l-iu, Irmos:

C ela ce ai luminat...

C ela ce ai întins cerul ca
o piele î-aî întins palmele

pe cruce, prea bunule lisuse.

Pentru aceasta m rog ie:
miloiivete-Te spre mine ce!

întins de bântueliîe vrjma-
ului»

A dormit-ai pre cruce
,
iisuse

prea bunule, dându-ne prive-

gherea mântuirii, nou celor

ce zceam întru pierderea cea
mai de jos, Doamne. Pentru
aceasta pre Tine cu credin
Te slvim.

jj|
î nvrednicete, Mântuitoru le,

m pre robii Ti, ca luminându-

H se cu lumina inimii, s vad
33 ziua patimii Talei purttoarea

H de viea învierea Ta, ludând
|| puterea împriei Tale.

H A Nsctoarei.

H Vzându-Te pre cruce ridi-

33 cai, Preacurata s’a tânguit,

H fiind rnit la inim, i a zis:

B
pentru milostivirea îndurri-
lor Tale, Doamne, ai rbdat

H patimi, druind neptîmire
33 tuturor.
38
3t3i

Alt Tricântare, a lui Teodor, glasul
al 6-lea.

Irmos: Dq noapte mânecând...

Pre cruce au întins i au

pironit Iudeii mâinile Tale,

iubitorule de oameni, împun-
gând i coasta Ta cu sulia

;

i toate le-a! suferit, Hristoase,

ca s ne mântuim noi.

prin mâncarea din lemn a

murit oarecând Adam, iar
prin lemnul crucii iari a
aflat vieaa, prin care, îndu-

rate, se îndulcete iari cu

desftarea îniuntrul raiului.

Slav, a Treimei.

Una în fire Treime, Te laud

pre Tine, Unirnea ceafr în-

ceput, cea nezidit, cea stpâ-
nitoare i împritoare i
prea desvârit; pre Dumne-
zeu, lumina i viaa, i Fc-
torul lumii.

i acum, a Nsctoarei.

f ntru naterea ta cea mai
presus de fire cinstit, legile

firii prin tine artat se des-

leag; c fr de smân ai

nscut pre Dumnezeu, Cel ce

s’a nscut din Tatl mai
'nainte de veci.

Slav fe, Dumnezeul uo&îru, filavfi ie.

C instesc crucea, sulia i pi- |î
roanele Tale, Stpâne; c prin

||
ele ne-aî liberat din stric-

jg
ciune, cu patimaTa, Hristoase, 13
fcându-ne nemuritori. Sj

Irmosul : 3§?

0 e noapte mânecând iubito- H
„rule de oameni,m rog, lumi- M



33
33
33
33

«OgA CINQA SPTMÂN DIN POST 483

33
33

„neaz-ma i m îndrepteaz
„la poruncile Tale, i m în-

va, Mântuitorule/ s fac

voia Taw
,

Cântarea a 8-a, irmos

:

3S
33m
33
33
33

M înunea cea mai presus de fire

33
33
33

33
33

Tâmpît-ai, Mântuitorule, bol-
durile vicleanului, pironin-

du-Te pe lemn cu piroane; cu
cunun de spini Te-ai încunu-
nat cu ocar, desrdcinând
spinii clcrii de porunc. Pen-
tru aceasta cântând, strigm:
bine s cuvinteze toat fptura
pre Domnul i s-L prea înale
întru toi vecii.

m

*3
33
*3

m
33
as
*3
33
33
33m

33
33

33
33
33

Tinsu-i-ai, Hristoase, pe
cruce palmele, adunând nea-
mul omenesc spre cunotina
Ta; i ai primit a se împunge
cu sulia coasta Ta, tzvorînd iz-

vorul mântuirii, nou celor ce
cântm : bine s cuvinteze
toat fptura pre Domnul, î
s-L prea înale întru toi vecii.

Cu izvoarele milostivirii

Tale, îndurate, curete-mi
inima mea cea spurcat î
întinat cu mucarea pcatu-
lui; im învrednicete, Hris-

toase lîsuse, a izvorî râuri de
umilin, ca s strig ie: bine
s cuvinteze toat fptura pre
Domnul i s-L prea înale
întru toi vecii.

33

33

A Nsctoarei.

Nstrap dumnezeeasc te

cunoatem pre tine
,
Fecioar,

care ai avut întru tine mana
cea prea cinstit a Dumne-
zeirîi; sicriu, mas

,
sfenic

,

scaun al lui Dumnezeu, palat

i pod, carele duce îa viaa cea
dumnezeeasc, pre cel ce

cânt: bine s cuvinteze toat
fptura pre Domnul i s-L
prea înale întru toi vecii.

Alt Irmos:

U rmând cântrii tinerilor...

Hristos se rstignete, i eu,

vieuind, cânt împreun cu

tinerii: binecuvântai lucrurile

Domnului pre Domnul i-L
prea înlai întru toi vecii.

Lumea scpând din stric-

ciune prin rstignirea Ta,
cânt împreun cu tinerii

:

binecuvântai lucrurile Dom-
nului pre Domnul i-L prea
înlai întru toi vecii.

Binecuvântm pre Tatl,.

Treime întocmai slvit,
Unirne de o fiin, Printe,
Fiule î Duhule, mântuete-m
pre mine, carele cu credin
Te laud pre Tine î Te prea
înal întru toi vecii.

i acum, a Nsctoarei.

închinu-m naterii curatei

Nsctoarei de Dumnezeu,
cântând împreun cu tinerii:

binecuvântai lucrurile Dom-
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JS nului pre Domnii i-L prea

H înlai întru toi vecii.

$£ rt

blaTl Tie Dumnezeul nostru, slav ie.

¥% Laud crucea Ta, Mântuite-

|§ rule, prin care m’arn mântuit,

fj
cântând împreun cu tinerii;

Uf binecuvântai lucrurile Dom-
||

nul ui pre Domnul, i-L prea
m înlai întru toi vecii.
'p.

££ Irmosul

;

fcjl

^ S£ ludm, bine s£ cuvântam...

H Urmând cântrii tinerilor,

H „strig împreun cu dânii:
„binecuvântai lucrurile Bom-

H „nului pre Domnul i-L prea
„Înlai întru toi vecii“.

Cântarea & B-a. Irmos

kîpul naterii Talo, cei curate...

m Y zut-a Slie pre Domnul în

%% ^

vânt prea subire, subiin-
££ du-i maPnainte trupul cu ad-

ogirea rugciunilor i cu pos-
tul; cruia râvnind, suflete al

meu, leapd grosimea desf-
trilor, cas vezi pre cel dorit

Inlând mai ’nainte Moisî
arpele pre lemn, Mântuito-
rule, a închipuit înlarea Ta
cea de pre cruce, prea bunule;

jN prin care ai vindecat de veni-

S

$J nul rutii arpelui toate nea-

||
murile, care se închin ie.

î n groapa trândviei z-
când i având piatra neprice-

H perii, care m împresoar, ca
a*Ji cn MM %* a .-±

.

H s nu îneleg, Mântuitorule,

mmmm
cuvântul Tu cel pururea viu *2
is nu simt frica Ta; milosti- H
vete-Te i m inântuete cu jg
mila Ta, mult îndurate.

M
A Nsctoarei.

Stpân, ceea ce eti mai Sj

presus de toi, arat-mâ mai §J
presus de rutatea patimilor,

||
pre mine carele te slvesc pre H
tine, adevrat Nsctoare de p
Dumnezeu, i laud naterea ta 13
ceea ce se cinstete cu necu- H
prinderea de minte, Preacurat M
de Dumnezeu druit. H

AH Irmos:
. $$

yji
N aterea zmislirii...

Te rstigneti, î pre mine |fm mântueti; mori, i pre g|mine m înviezi; o, ce milos- H
tivire! O s iubirea Ta de oa- |5
meni! Cine a vzut, cine a m
auzit? Stpânul s ia moarte Pvzut pentru robi? Drept ^
aceasta, laud fie nespusei H
buntii Tale, Doamne.

S oarele a apus, dac Te-a m
vzut rstignit; cum iLar fi ||
apus, vzând ocara Fctorului ^
su? Ba înc i toat fptura p
cltindu-se împreun cu ras- ff
tignitorii, au strigat: Tu eti K
Dumnezeul tuturor! £4

£4mMSlava, a Trelmei

Unule Nsctorule al Unuia, H
Printe al Fiului celui Unul ||
nscut î unule Fiule al Unuia,; "" **** m / [i

^ v ^ ' ***» i c j. fa 1. Cj-|. J VI f jj X L-i | j
-j 1 1
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lumin i raza luminii, i umi-
le Duhule Sfinte, numai ai

unuia Dumnezeu, carele eti
cu adevrat Domn al Domnu-
lui; o Treime, Unitne sfânt,
mantiieste-m pre mine cel ce
gresc de Dumnezeirea Ta*

l acum, a Nsctoarei.
'

Minunea naterii tale m
splmânteaz, ceea ce eti cu
totul fr prihan; cum ai

zmislit fr de smân pre
cel necuprins? Spune, cum ai

rmas Fecioar, dup ce ai

nscut ca o Maic? Acest
lucru care este mai presus de
fire, cu credina primindu-I,
Celui ce s’a nscut te închin;
cci câte voete, le i poate.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Pentru noi au rbdat patim
toate mdularele Tale: capul,
pumni; obrazul, palme; mâi-
nile, piroane i coasta, suli
i mai ales crucea. Slav nes-
pusei milostivirii Tale, Mân-
tuitorul nostru.

£
£ Irmosul:

|
Naterea zmislirii cei fr

|
„de smân este netâlcult,

|
„rodul Maicii cei fr de br-

| „bat este nestrîcat; câ na-

|
„terea luî Dumnezeu înoete

i „firile. Pentru aceasta pre tine

|
„toate neamurile, ca pre o

I „Maic mireas a lui Bumne-

ii
„zeu, cu dreapt credin te

|

„slvim".

Lymiufeuda glasului, de trei ori.

LA STfflOAVN

Stiliîra zilei, de rtouâ ori, glasul al 8-lea.

Cela ce Te-ai pironit îm-
preun cu tâlharii pre cruce
Hristoase Dumnezeule, i cu
rana Ta ai tmduit firea ome-
neasc, nu m trece cu vede-
rea pre mine, carele am c-
zut m iitorn ceî fr materie
ai drumurilor i între tâlharii

cei fr de trupuri; nTam
desbrcat prîntrTnii de bo-
gia buntilor i ru nTam
rnit, i nu poî s m tm-
duesc dela nidunul din cu-
rioi; cci sunt mai mort,
având prea scurt rmi
de viea; fr numai singur
ndejdea mea fiind spre Tine,
Cela ee dai viea morilor,
leag-tni ranele, izvorâhdu-
mi buntatea Ta, unu le iubî-

torule de oameni.

Martiriza :

Ce v vom numi pre voi,

sfinilor? Heruvimi? C întru
voi s*a odihnit Hristos; Sera-
fimi? C neîncetat L-ai slvit
pre El

; sau îngeri ?
"C de

trup v’ai lepdat; sau puteri?
Cci cu minuni lucrai. Multe
sunt numirile voastre i mai
mari darurile; rugai-v s se
mântuiasc sufletele noastre.

mp
m

M

m
2*
%%MM
8$
8%

m
£4m

mMm
K*3

mm
mmMM

m
m
mm
mmm
mmmm
8%
a*
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Slav, ijl acum; a Crueîi-Nscloarei de
Dumnezeu.

gjî Podobla : O,Pr0a slâvit miîlUEe-

li O^preastvit minune ! O,

H taina nou! O ?
lucru înfricoat!

Fecioara a zis, dac Te-a vzut

H rstignit pre cruce, în mijlo-

|| cui a doi tâlhari, pre Tine,

U carele Te-a nscut fr du-

H rere i fr stricciune: ctitn

Si Te-a pironit pre cruce popo-

H ruî cel fr de lege î nemuî-

H umitor, inima mea, lisuse

H prea dulce!
*32

Ln Ceasul întâi, Culismâ nu este: la Ceasul

al treilea: Calisma a lit-a. iaT iu Ceasul al

aselea, Catisma a 20-a.

La ceasul al aselea

Troparul proorocleî, glasul al 6-lea:

rea ludat eti Hnstoase,

T
„._, Dumnezeul nostru, Cela ce

H clteti pmântul, ca sa se în-

toarc i s se mântueasc ceî

H ce locuesc pre dânsul; i iari
îl întreti, pentru buntatea

H Ta i pentru nespusa milosti-

J|
vire. Pentru rugciunile Ns-

m ctoarei de Dumnezeu, milue-

H te-ne pre noi.

Slav, i acum ;
tot acesta.

m Prochimen* glasul al

Mila i judecat voiu cânta ie, Doamne.

Stih:

$nta-voiu i voiu înelege in cale M
prihan ..

Din proorooia Isalei, cetire

Cap. 45, Yera 11—18.

sa zice Domnul, Sfântul lui Israil i
Ziditorul su :

„îndrznii voi oare sa

m întrebai despre cele viitoare i

s dai porunc lucrului mâinilor mele? Eu
am îcut pmântul: î omul de pe el eu

l-am zidii. Eu ou mâinile am întins cerurile

i lu toat otirea lor eu îi dau porunc.
Eu l-am ridicat intru dreptatea mea, i toate

eiie lui le voiu netezi Ei va zidi cetatea

mea i va trimite într'insa pe robii mei, i'iâ

rscumprare i fr daruri
1

,
zice Domnul

Savaol Aa zice Domnul ; „Eelahîi Egiptului

i negutorii Etiopiei, Sabeenii cei înali Ia

stat, vor trece Ia tiue i ai ti vor îi; in

lanuri ii vor sluji ie i vor cdea înaintea

ta i rugând u-se ie vor zice: „Numai tu ai

un Dumnezeu tare, i nu este altul, niciuu

dumuezeu afar de ei. Cu adevrat lu eti

Dumnezeu ascuns
;
Dumuezeul Iui Israil este

Mântuitori Toi sunt de ruine i de ocar,

laolalt toi fac de râs fctorii de idoli.

Israil este mântuit de Domnul cu mântuire

venic, i nu se vor ruioa, nici de ocar
nu se vor îace în veac de veac 3“ Cci aa
zice Domnul, care a creat cerurile.

Prochimen, glasul al 4-1ea :

poamnej auzi rugciunea mea i strigarea

mea la Tine sîi vie-

Stih :

>ru întoarce îaa Ta de la mine-

La Ceasul al noullea, Catismâ nu este-

a^jgiamaaaaffiHBSMasisaaa

VINERI SEARA
A GINGIA SPTMÂN

Dup Psalmul de sear cel obinuit, cetim

Gatisma a 18-a,

La Doamne strignt-am, punem Stilurile pe 10

l cântm Sdhira zilei, glasul al 6-lea, singur

glumii.

eind din dumnezeetile
Tale porunci, ca din Ieru-

salim, i ajungând la pati-

mile lerihontilui, târîndu-m
de dearta slav a grijilor

lumeti, am czut în tâlharii

gândurilor. Desbrcându-m
aceia de vemântul darului

motenirii fieti, zac în rane

ca i cum a fi fr suflare;

i preotul viind i vzându-mi

cderea, nu s
?a uitat Ia
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mine; levitul asemenea în-

grefoându-se, a trecut al-
turea, Sar Tu, Doamne, Cela

ce Te-ai întrupat din Fecioar
negrit, prin vrsarea mântui-

torului sânge i a apei ce s’a

vrsat de bun voie din coasta

Ta, picând ca nite untdelemn,

Hristoase Dumezeule, prete

ranele mele, înfurridude
cu legturi, râiidueîe-m în

ceata cereasc, ca un milostiv.

(de dou ori)-

Martirica r

Mucenicii Ti, Doamne, nu

s'au lepdat de Tine, nici s
?au

deprtat dela poruncile Tale;

pentru rugciunile lor, milu-

ete-ne pre noi.

Ddpa acestea, cântm trei StiMri podobnice

ale Prea Sfintei de Dumnezeii Nsctoare,
fâcâiidu-le pe 7; glasul ai 6-lea.

Podobia: Toat ndejdea puindu-L-

Sfatul cel mai’nainte de veci

descoperindu-l ie, Fecioar,
Gavriii a sttut înaintea ta,

închinându-se i zicând: Bucu-
r-te pmântufcel nesemnatî
Bucur-te, rugul cel nears!

Bucur-te adâncul cel cu ane-

voie a se vedeai Bucur-te,
podul carele ne trece la ceruri,

i scara cea înalt pe care a
vzut-o Iacovî Bucur-te, duru-

nezeeasc nstrap cu mânî
Bucur-te, deslegarea bleste-

mului] Bucur-te, chemarea lui

Adam, Domnul este cu tîneî

(de trei ori).

T e ari mie ca un om, zîs-a

J curata Fecioar ctre Arid stra-
]

|i tig; i cum vesteti graiuri mat
j

f pre sus de om?Zis-aî c va fî
;

Dumnezeu cu ruine, i se va
I

i
sllui în pântecele meu

;
dar

| cum voiu fi sla desftat, spu-

ji
ne-mi, i loc sfinirii Celui ce

|

:

este mâi pre sus de Heruvimi?
I Nu m înela cu înelciune;

;;
c n’am cunoscut dulceaa

||
nunii, sunt neîmpreunat ;

dar

j

1 prunc cum voiu nate?
j.

(de dou ori).

Dumnezeu unde voete, se

||

biruete rândueala firii, zis-a

P Cel fr de trup i se lucreaz

||
cele ce sunt mai pre sus de

;j
om; crede cuvintelor mele cele

|
adevrate, ceea ce eti cu totul

l

! sfânt i fr prihan. Iar ea

! a strigat : Fie mie acum dupre

cuvântul tu i voiu nate pre

Cel fr de trup, carele va lua

||
din mine trup; ca prin aceas-

j

|

t unire s ridice ca un pu-

ii
ternic pre om la cinstea cea

l| dintâi.
(do dou ori).

jj
Slav, i acum ;

glasul al 2-lea.

CompuDeroa lui Teolao.

Taina cea din veci se de-
ii
copere astzi i Fiul lui Dum-

li nezeu, fiu omului se face; ca

:l luând ce este mai prost, s-mi
II dea mie ce este mai bun.

|[
Amgiiu-s’a de demult Adam,

!

|

poftind s fie Dumnezeu i

HBflaaaas
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J

a fost. Iar Dumnezeu se

H face om, ca s fac pre Adam
Dumnezeu. S se veseleasc

fj fptura i s salte firea, c ar-

ii
hangheltti st cu fric înaintea

M fecioriei i îi aduce bucurie

§f împotriva întristrii. Cela ce
£3 Te-ai fcut om pentru milo-
ii iivirea milii, Dumnezeul nos-

H tm, slav ie.

| ieire

f& Lumin lin...
Wi

Prochimen, glasul al 4-iea

:

îndurat i milostiv este Domnul, îndelung

|[Jj
rbdtor i miios tiv.

SI Stih:

H Binecuvânteaz suflete al meu Dre Domnul
g[g i toate eele dinluntru! meu numele cel

sîânt al lui.

Dela Facere, cetire.
ijj

feg Cap, 22, vers, 1—18.

V J IN Pil CE SO®

ipa acestea. Dumnezeu a cercat pe
Avraam i i-a zis: „Avraame, Avraa-
mei“ Jar el a rspuns: Jat-mâl" i

Dumnezeu i-a zis: „la pe fini tu, pe Isaac,
pe unicul tu fiu, pe care-1 iubeti, i du-te
iu pmântul Moria i ad-I acolo ardere de
tot pe un munte, pe caro i -1 voiu arta
Sculând u-se deci Avraam disdediminea, a
pus samarul pe asioul su i a luat cu sine
dou slugi i pe Isaac, fiul su; i tind lemne
pentru jertf, s’a ridicat i a plecat Ia locul
de eare-i grise Dumnezeu. Iar a treia zi ri-
dicând u -i" Avraam ochii, a vzut în depr-
tare locul acela. Atunci a zis Avraam slugilor
sate: .Rmânei aci cu asinul, iar eu si co-
pilul ne ducem pâp acolo i închiQâadu-ne,
ne vom Întoarce la voi“. Luând deci Avraarn
lemnele cele pentru jertf, le- a pus pe ume-
rii lui îs a ac, Hui su; iar el a luat in mâini
foc i cuitul, i s’au dus amândoi împreun.
Atunci a grit teanc Iui Avraam, tatl su, l
a zis

:
„Tat 1“ Iar acesta a rspuns

; „Ce este,
fiul meu?' Zis-a Isaac: „lata, loc i lemne
avem

; dar uode-i oaia pentru jertf Avraam
ins a rspuns

:
„Fiul meu, va îngriji Dum-

nezeu de oala jertfei sale!" i sa :- dus mai
departe amândoilmpreun, Iar dac au ajuns
ia locul de care-i grise Dumnezeu, a ridicat
Avraam acolo jertfelnic, a aezat lemnele pe

el i legând pe Isaac, fiul su, l-a pus pe
jertfelnic, deasupra lemnelor. Apoi i-a tins
Avraam mâna i a luat cuitul ca s ] unghie
pe fiul su, Atunci îngerii! Domnului a stri-
gat ctre el din cer i u zis: „Avraame.
Avraame te Rspuns-a acesta: „lai-mC Iar
îngerul a zis: „S nu-i ridici mâna asupra
copilului,

_
nici si faci vreun ru, cci acum

cunosc c te temi de Dumnezeu, i pentru
mine p

J

ai cruat nici pe singurul fin al tu".
i ridicând u -î Avraam ochii, a privit, i iat
ia spate un berbece încurcat cu coarnele îu-
trtfm tufi. l ducndu se Avraam, a luat
berbecele i l-a adus jertf în locul lui Isaac,
fiul sâu. Avraum a numit locul acela lahve-
Ire i de aceea sg zice astzi; „In munte
Domnul se arat". i u strigat a doua oar
îngerul Domnului din cer ctre Avraam i a
zis: „Juratu-m’am pe mine icsu-mi, zice Dom-
nul, c de vreme ce ai fcut aceasta i n’ai
cruai nici pe fiul tu unic pentru mine, de
aceea te voiu binecuvânta cu binecuvântarea
mea, l voiu înmuli foarte neamul tu, eas fie ca stelele cerului i ca nisipul de pe
rmul mrii, i va stpâni neamul tu cet-
ile neprietenilor si; l se vor binecuvânta
prin neamul tu toate popoarele pmântului,
pentruc ai ascultat glasul meu".

Prochimen, glasul a! 4-lea:

Cât s’au mrit lucrurile Tale, Doamne, toate
întru întru înelepciune îe-ai fcut.

Stih

:

B inecuvinteaz suflete ai meu pre Domnul,
Doamne Dumnezeul meu mâritu-Te-si foarte.

Dela Pilde, cetire.

Cap. 17—18. vers. 17—5.

rielcnul (adevrat) iubete in orice vre-
me, iar in nenorocire el e ca uq frate.
Omul fr pricepere se prinde prin dâr-
dâind Iui

; el sg pune chez-a pentru
aproapele lui. Cine iubete cearta iubete
pcatul, cel ce d-schide ua în lturi caut
prbuirea lui. Cel ce are o inim viclean
fiu afl fericirea i cel ce are o limb ireatd peste necaz. Cel ce d natere unui nebun
va avea o mare suprare, i printele nu are
uleie bucurie pentru ud fiu srit cin minte.
O inim vesel este un leac minunat, pe când
un duh fr curaj usuc oasele. Nelegiuitul
primete daruri scoase (pe ascuns) din sân,
ca s înfrâng crrile dreptii. Omul price-
put are înaintea Ini înelepciunea, iar ochii
celui nebun sunt la captul pmântului. Fe-
ciorul nebun este necaz pentru tatl lui i
amrciune pentru maica Iui. Nu se cuvine
$ pul la gloab pe omul drept, nici s osân-
deti pe cei de seam din pricin c umbl

uicia

m
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drept Cel ce-i stpânete cuvintele sale are
tiin i cel ce-i ine cumptul este un om

j£tt priceput. Chiar i nebunul, când tace, trece
drept înelept, când închide gura — ca om

£5 priceput

SI Cel ce se ine deoparte caut s-i mulu-
£3$ ineaso pornirea ptima; împotriva oricrui

^ sliit înelept se pornete. Celui nebun uu-i
fa» place înelepciunea, ci darea pe fat a gâu-
fag durilor lui. Când vine cel nelegiuit, vine i

defimarea l odat ou ruinea i batjocura.

|3? Vorbele (ieite) din gura omului sunt ape .fr
fund

;
izvorul înelepciunii este un uvoi cared peste maluri. Nu este eu oale s caui la

|^Q faa celui fr de lega î s uu faci dreptate

fâjg
celui drept la judecat.

H i cealalt rânditial a Liturghiei celei tuui

gtg înainte sfinite.

H iar de nu va îi Liturghie, punem Stilurile

j*j|
Nsctoarei de Dumnezeu pe 8.

LA ST1HOAVN

^ Stihlra zilei de dou ori, i Martirlcu.

Slav, î 4Gum

:

Limba care nu o tia...

B
(Caut-o Sâmbt, la Utrenie)

l celelalte-

jHL» nist bem vin, pentru osteneala Prive-
gherii ce va s îie.

Pnvecernia mic i Mezon optica Ic cetim în
chilii. Canonul morilor, nl glasului, il cântm

la cimitir.

H Cade-se a ti:
sJi

IG De se va Întâmpla Buna-Vestiro în SâmbMta
G Acatistului, s se caute Tipicul dela sfâritul

^ crii, Ia litera x-

m

$

1

!
*

SÂMBT
A CINCEA SPTMÂN

LA UTRENIE
Tocm la al patrulea ceas diQ noapte, pen-
tru rândulala Acatistului. l adunând u-ne in
biseric, binecuvântând preotul. începem
Utrenia, precum mai înainte s’a scris Ia

Canonul cel mare, |oî.

Dup cei 6 Psalmi, cântm r D umnezeu este
Domnul,i cântm Troparul rar, de trei oii.

glasul al 8-lea-

M orunca cea cu tain luftn-

lill du-o întru cunotin cei
fr trup, în casa Iui losif

degrab a sttut înainte, zi-

când celei ce nu tia de nun-
t: Cel ce a plecat cerurile
cu pogorîrea, încape fr
schimbare tot întru tine, Pre
carele î vzându-L în pânte-
cele tu luând chip de rob,m spimântez a striga ie:
Bucur^te, mireas pururea
Fecioar!

Apoi cotim Catisma a 16-a :

Z is-a Domnul, Domnului meu

:

Dup sfâritul Cailsmei, Eetenia cea mic.
Apoi Slranele cânt pe mare Conda cui, cu
cântare dulce

;
i preotul cdete sfintele

icoane i pre toi fraii.

Coudae, glasul al 8-lea.

Aprtoarei Doamne, pen-
tru biruin, mulumiri, izb-
vindu-ne din nevoi aducem ie,
Nsctoare de Dumnezeu, noi
robii ti. Ci ca ceea ce ai st-

j

pânire nebiruit, slobozete-
|

ne din toate nevoile, ca s
j

strigm ie: Bucur-te, mi- I

reas pururea Fecioar!

i se cetesc din cele 24 leosa i Conduce,
câte su tu, acestea ase, Se cetesc de preot,
fiind îmbrcat îq îejon

; iar noi uu edem
aiimcea in strane, ci atând în picioare, asoui-

*“
tain.

Icosul l-iu:

ngerul cel mai întâiu stt-
tor din cer a fost trimis, sa
zic Nsctoarei de Dunine- î



*K M
agg SÂMBT

i zeu: Bucur-te! i împreun
M eu glasul cel netrupesc, v-
lf zându-Te Doamne întrupat,

Î! s
Kâ splmâniat i a sttut stri-

SS gând ctre dânsa unele ca

|Î5 acestea:

H Bucur-te, prin care rsa-

H re bucuria; bucur-te, prin

m care piere blestemul!

H Bucur-te, chemarea lui

m Adam celui czut; bucur-te,
H tergerea lacrimilor Evei!

Bucur-te, înlime întru ca-

g re cu nevoie se suie gânduri-

|| Ie omeneti; bucur-te, adân-

cime care nu te poi lesne

H vedea nici cu ochii îngereti!

|H Bucur-te, c eti scaun îm-

H paratului; bucur-te, c pori

M pre Cel ce poart toate!

H Bucur-te, steaua care ari
SI Soarele; bucur-te, pântecele

H dumnezeetei înfruprî!

35| Bucur-te, prin care se în-

H noete fptura; bucur-te,
M prin care prunc se face F-
li ctorul!

tl Bucur-te, mireas puru-

H rea Fecioar!

H Condacul al 2-lea.

H \T zândti-se pre sine sfânta

9
*2 întru curie, zis-a lui

Gavriil cu îndrznire: Prea

^ slvit glasul tu se arat a fi

p| cu anevoie primit sufletului

m
meu; c natere cu zmislire m
fr smân, cum îmi spui?

Strigând

:

Aliluia.

Icosul al 2-lea*

Î
nelegerea cea neîneleas, §f
cutând Fecioara sa o îne-

gj
leag, a strigat ctre cel ce

sîujia: din pântece curat, cum
||

este cu putin s se nasc Fiu, g#
spune-mi? Ctre care el a zis |j
cu fric, îns strigând aa: “

Bucur-te, tinuitoarea sfa- %%

tului celui nespus; bucur-te,
gj

încredinarea celor ce au tre- m
btiin de tcere! H

Bucur-te, începutul mînu-
gj

nilor lui Hristos; bucur-te,
capul poruncilor Lui!

jjjn
Bucur-te, scara cereasc, m

pe care s^a pogorît Dttmne-
||

zeu; bucur-te, podul carele

treci la cer pre cei de pre |f
pmânt!

||

Bucur-te, minunea care H
de îngeri eti mult slvit; H
bucur-te, cea ce eti ran

|g
diavolilor de mult plâns! H

. v m
Bucur-te, ceea ce ai nas-

cut lumina cea nespus; bu- H
cur-te, ceea ce n’aj învat

||
pre nimenea în ce chip a fost! m

Bucur-te, ceea ce întreci

mintea celor înelepi; bucu-
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Bucur-te, ceea ce înflo-

reti ca raiul desftrii; bit- ^
cur-te, ceea ce gieti ad-

j|
postire sufletelor! H
Bucur- te, tmâia rugciu- it

nit cea bine primit; buctt-
|§

r-te, curirea a toat lumea!
||

Bucur-te, voia lui Dumne-
zeu cea bun ctre noi cei H
nemuritori; bu cur-te, ceea

ce eti mdrznirea celor mu- m
ritori ctre Dumnezeu! SS

«E
Mf

*3

ffî
#s
WE
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*3

r-te, ceea ce luminezi gândul
celor credincioi!

Bucur-te, mireas pururea
Fecioar!

Condacul al 3-lea.

P uterea Celui de sus a um-
brit afuncea, spre zmis-

lirea celeia ce nu tia de

nunt; i pântecele el cel cu

bun road, ca o arin dulce,

l-a artat tuturor, celor ce

vor avea s secere mântuire,

când vor cânta aa:

Aliluia.

Icosul al 3-lea.

A vând Fecioara în pântece

pre Dumnezeu primit, a

alergat la Elisavet; iar prun-

cul celeia îndat cunoscând
închinarea ei, s’a bucurat, i
cu jucrile ca i cu nite cân-

tri a strigat ctre Nsctoa-
rea de Dumnezeu:

gucur-te, via mldiei
celei nevetejite ;

bucur-te,
câtigarea rodului celui Iar
de moarte!

BUcur-te, ceea ce ai lucrat

pre lucrtorul cel iubitor de
oameni; bucur-te, ceea ce ai

nscut pre sditorul vieii

noastrel

Bucur-te, brazd care ai

crescut înmulirea milelor; bu-
cur-te, mas care pori în-

destularea milostivirilor!

Bucur-te, mireas pururea gg
Fecioar! U

Gândacul al 4-lea.

Vifor de gânduri necredin- g
cioase având înluntru H

întreg îneleptul losif, s’a tur-
|J|

burat uitându-se spre tine,

cea neamestecat cu nunta, H
i gândind c eti furat de g
nunt, ceea ce eti fr prî- H
han

;
iar dac a cunoscut c

||
zmislirea ta este deîa Duhul
Sfânt, a zis: ^

Aliluia. m
Apoi iari Cond&cul

:

Aprtoarei Doamne, -

i cetim cuvântul Acatistului, in dou sifirf,

iRsto pus la sfâritul crii).

Catim apoi

Catisma 17

:

pricii coi îrâ pribamy .

i dup aceasta iari cântm Condacnl:

Aprâtoarei Doamne...

i cotim trei Icoase i trei Con dace,

M

s*mmm

m
&&
3*

m



mm

m

*£

mmm
mm
m
%%
*&
*s

&$mM
M

Icosul al 4’ le a.

A uzit-au pstorii pre înger
^•"ludând venirea trupeas-
c a lui Hristosj i alergând
ca i ltre un pstor, vzutu-
l-au pre acesta, ca pre tm
miel fr prihan, în pânte-
cele Mriei pscându-se, pre
care ludând-o

, au zis

:

Bucur-te, Maica Mielului i
a Pstorii! ui; bucur-te, stau-
lul oilor celor cuvânttoare

!

Bucur-te, muncirea vrj-
mailor celor nevzui; bucu-
r-te, deschiztoarea uilor
raiului!

Bucur-te, c cele cereti
împreun se bucur cu cele
pmânteti

;
bucur-te, c cele

pmânteti împreun dtiuesc
cu cele cereti!

.1

Bucur-te, gura apostolilor
cea netcut; bucur-te, în-
drznirea cea nebiruit a pur-
ttorilor de chinuri!

Bucur-te, temeiul cel tare
al credinei; bucur-te, cuno-
tina darului cea luminoas!

B ucur-te, pentru care s’a

golit iadul; bucur-te, pentru
carene-am îmbrcat cu slav!

Bucur-te, mireasa pururea
Fecioar!

Condacul al 5-loa.

Cjl teaua cea cu dumnezeeas-^ c mergere, vzând-o În-

elepii, mers-au pre urnia
luminii ei i inandu-o ca o
fclie, cu dânsa cutau pre
tarele împrat; i ajungând
pre cel neajuns, s’au bucurat,
strigând lui:

Aliluia.

Icosul al 5-lea.

\7‘ zut-au pruncii Haldeilor
în mâinile Fecioarei pre

Cela ce a zidit pre oameni
cu mâinile i cunoscândti-L

a fi Stpân, mcar c a luat
chip de rob, s

Jau nevoit cu
daruri a-I sluji i a striga
celei binecuvântate:

Bucur-te, Maica stelei ce-
lei neapuse; bucur-te, raza
zilei celei tainice!

Bucura-te, ceea ce ai stins

cuptorul înelciunii; bucur-
te, ceea ce luminezi pre ti-
nuitorii Treimii!

mm

M
MMM
J»m

mm

Bucur-te, ceea ce ai

dat din dregtorie pre munci-
torul cel fr de omenie; bu-
cur-te, ceea ce ai artat pre
Domnul Hrîstos, iubitorul de
oameni

!

Bucur-te, ceea ce ne-ai p
mântuit din slujba pgâneasc;
bucur-te, ceea ce cureti
de lucrurile cele spurcate!

Bucur-te, ceea ce ai stins ||
închinarea focului; bucur-te, M
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ceea ce ne-aî schimbat vpaia
chinurilor!

jj| ^
Bucur-te, îndrepttoarea

||
înelepciunii celor credincioi;
bucur-te, veselia tuturor nea-

H murilor!

m Bucur-te, mireas pururea

H Fecioar!

H"!
Condacul al fi-Iea.

\f rturisîtori,- purttori de
ivi Dumnezeu fiind Filosofii,

s'au întors în Vavilon, svâr-
m ind proorocia Ta i mrfuri*

H sindu-Te pre Tine, Hristoa-

H se, tuturor, lsat-au pre Irod

H ca pre un mincinos, c nu
^ tia s cânte:
**

Aliluia.

Icosul al 6-lea.

S trlucind Tu îti Egipt lu-

mina adevrului, ai gonit
întunerecul minciunii. C

îl idolii iui, Mântuitorule, ne-
rbdând tria Ta, au czut;
iar cei ce au scpat de dânii,

H strigau ctre Nsctoarea de
Dumnezeu:

Bucur-te, îndreptarea oa-
menilor; bucur-te, cderea
dracilor

!

mn

#«

H Bucur-te, ceea ce ai clcat

H rtcirea înelciunii; bucura-

i te, ceea ce aî vdit Inel-
U!

ciunea idoleasc!

jjjg
Bucur-te, mare care ai în-

H necat pre Faraon cel netru-

mm

pese; bucur-te, piatr, care
ai adpat pre cei însetai de
viea!

Bucur-te, stâlp de foc care-

le povueti pre cei ce sunt
întru întunerec; bucur-te,
acopermântul lumii cel mai
lat decât norul!

Bucur-te, hran i nstrap
cu mana; bucur-te, slujitoa-

rea desftrii celei sfinte! igf

Bucur-te, pmântul fg-
||

duinii; bucur-te, din care
curge miere i lapte!

Bucur-te, mireas pururea
Fecioar

!

Condacul al 7-lea.

MMMM
pM

V rând Simeon s se mute p
dintru acest veac de acum g

îneltor, Te-aî dat lui ca un
prunc, dar Te-ai cunoscut

||
lui i Dumnezeu desvârit.

||
Pentru aceea s

J

a mirat de SS
înelepciunea Ta cea nespu-

||

m
sa, strigând:

Aliluia.

Apoi iari cântm Condacul:

A prtoarei Doamne. ,

.

i cetim celalalt cuvânt al Acatistului. Apoi
Psalmul fiO, i Canoan ele

:

Al bromului cu Irmosul, pe fi, i ai Prea
Sfintei Kâsctoare de Dumnezeu, po G,

Facerea iul loaiî.

Stihul de pe margini ai acestui canon este :

Ceea ce eti loca bucuriei, ie uneia se cade
s le bucuri.
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Iar, de esie hramul Nsctoarei de Dumne-
zeu, cântm Canonul praznicului Nsctoarei
de Dumnezeu, cu irmosul pe 1£: Irmosul de

dou ori i Troparele pe 10.

Cântarea l-a t
glasul al 4-lea, Irmosul:

D escftide-voiu gura mea
i se va umplea de Du-

„hul i cuvânt rspunde-voiu
„împrtesei Maicii i m
„voiu arta luminat, prznu-
„ind, i voiu cânta minunile
„eî, bucurându-m“.

Fre tine, cartea Iui Hristos

cea însufleit, pecetluit cu

Duhul, vzându-te marele
Arhanghel, Curat, a strigat

ctre tine: Bucur-te, ceea ce
eti loca bucuriei, pentru
care se stric blestemul str-
in oa ei,

Bucur-te, Fecioara, mirea-
sa dumnezeeasc, îndrepta-
rea lui Adani i omorîrea
iadului. Bucur-te, palatul îm-
pratului tuturor cea cu totul

fr prihan! Bucur-te, sca-

unul cel de foc al Celui ce
este atottiitor!

y

Bucur-te, floarea cea ne-
vetejit, care una ai crescut
mrul cel cu miros bun ! Bucu-
r-te, ceea ce ai nscut mirosul
cel bun al împratului tuturor!

Bucura-te, mântuirea lumii,

ceea ce nu stil de nunt!

Bucur-te, comoara curîei,
prin care ne-ain sculat din

i
cderea noastr! Bucur-te,

Stpân, ceea ce eti crin cu g*

dulce miros, care umpli de

bun mîreazm pre cei cre-

dincioi; tmâia cea cu miros
|

bun si mirul cel de mult pre!

Catavasia.

j esctti.de-voiu gura mea,..

Cântarea a S-a, Irmos:
* M

n

P re ai ti cântrei, Nasc- £*

toare de Dumnezeu, ceea ||
„ce eti izvor viu i îndestu- M
„lat, cari s'au împreunat ceat H
„duhovniceasc, întrete-i i

||
„întru dumnezeeasca slava ta, g*

cununilor mririi învredni* ||
ceste-i“. 8*

Ceea ce ai rsrit spicul p
cel dumnezeesc cu adevrat, |*j}

ca o hold nearat, bucur-te,

masa cea însufleit în care g*

a încput pâinea vieii! Bucu- p
r-te, Stpân, care eti izvo- *
rul apei vieii cel nedeertat!

Bucur-te, prunc, ceea ce gj
ai nscut pre pruncul cel fr ||
prihan credincioilor; bucu- M
r-te, mieluea, care ai nscut
pre mieluelul lui Dumnezeu, p
carele a ridicat pcatele a p
toat lumea! Bucur-te, cur-
îtoare cald! m
Bucur-te, luceafrul di mi-

|j|
neii cei prea luminat, care g?
eti singur locaul luminii,

ceea ce ai purtat pre soarele P
Hrîstos; bucur-te, ceea ce ai

stricat întunerecul si ai gonit

w
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de pretutindeni pre dracii cei

întunecai!

B ucur-te, ceea ce eti sin-

gura u prin care a trecut

singur Cuvântul, Stpân care
ai sfrâmat cu naterea ta în~

cuetorile i uile iadului! Bu-
cur-te, dumnezeeasca intrare

a celor ce se mântuesc, ceea
ce eti cu totul ludat!

Catavasia

:

pre ui t&i cântrei. .

Apoi Eetenia cea mic. î dup Eclonls,
Cântm Cod dacul

:

A prtoarei Doamne.,.

i cetim trei Icoase i trei Condace,

Icosul ai 7-îea.:

A rtat-a fptura nou, ar-
tri ciu-se Fctorul nou,

celor ce suntem fcui de
Dânsul, rsrind din pântecele
celfr desmâni pzindu-1
întreg, precum a fost

;
ca noi

vzând minunea, s o ludm
pre dânsa, strigând:

B ucur-te, floarea nestric-
ciunii; bucur-te, cununa în-

franarn!

B ucur-te, ceea ce ai str-
lucit chipul învierii; bucur-te,

ceea ce ai artat vieaa înge-
reasc !

B ucur-te, pomul cel cu lu-

minoas road, din carele se
hrnesc credincioii

;
bucu-

r-te, copacul cel înfrunzit cu

îibun umbr, cu carele se aco- m
per muli! jfj

B ucur-te, ceea ce ai nscut H
pre îndrepttorul celorrtcii; |*
bucur-te, ceea ce ai nscut pre m
Mântuitorul celor robii!

B ucur-te, îmblânzirea ju- îl
dectorului celui drept; bucu- p
r-te, iertarea a multor greii

!

8*mMm
mm

B ucur-te, haina celor goli

de îndrzneal; bucur -te,

dragostea care bir tiete toat H
dorirea!

Bucurâ-te, mireas pururea
Fecioar!

Coniacul al 6-lea.

V zând natere strein, s
ne înstreinm din lume, m

mutându-ne mintea la cer; c
||

pentru aceasta Dumnezeu cel p
preaînalt pe pmânt s

J

a artat H
om plecat, vrând s trag ia

înlime pre cei ce strig Lui: U
Aliluia. m

8*
Icosul al 8-lea, ^

totul a fost întru cei de
jos i de cei de sus nici g#

cum nu s'a deprtat Cuvan-
tul cel necuprins; c pogo- p
rîre lui Dumnezeu n’a fost, cu p
mutare dîn loc, ci natere din ^
Fecioar primitoare de Dum- |f
nezeu, care aude acestea:

||m

r-Vy c

B ucur-te, încperea Iui |J
Dumnezeu Celui neîncput;

JK* inf" frJÎ’ (
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m bucur-te, ua tainei cei cîn-

£8 stite!

H Bucur-te, auzirea cea cu

H nepricepere a celor necredin-

H cloî
;
bucur-te, lauda cea f-

li r îndoire a celor credincioi!

H Bucur-te, crua cea prea

||
sfânta a Celui ce este pre He-
ruvimi; bucur-te, slaul cel

H prea slvit al Celui de pre Se-

fr# rafimi!m
î§

m

Bucur-te, ceea ce ai adu-
nat lucruri protivnice întru
una; bucur-te, ceea ce ai unit

fecioria i naterea!

Bueur-te, p^rti care s*a

M deslegat clcarea poruncii;

|jf
bucur-te, prin care s

?

a des-

*£ chîs raiul!

II
B ucu r-te, cheia împrti ei

|| lui Hrîstos; bucur-te, ndej-

di dea buntilor celor venice!

gfj
Bucur-te, mireas pururea

ii Fecioar 3

gjtg

j Uaudacul »l y-lea.

t! T oat firea îngereasc sa
minunat de lucrul cel mare

al întruprii Tale
;
c pre Cel

|Hf neapropiat, ca Dumnezeu L-au

§ vzut om apropiat tuturor ;
pe-

H trecând împreun cu noi i au-

m zind dela toi aa:
M Aliluia.

Icosul al 9 lea.

P re ritoriî ceî mult vorbitori,

îi vedem, Nsctoare denn

Dumnezeu, a fi despre tine ca

nite peti fr de glas; c nu
se" pricep s spun în ce chip

i Fecioar ai rmas i ai putut

nate. Iar noi de o tain ca

aceasta minunându-ne, cu cre-

din strigm:

B ueur-te, slaul înelep-

ciunii lui Dumnezeu; bucu-

r-te, comoara rânduielii luU

Bucura-te, ceea ce ari
pre filosofi nemelepi; bucu-

r-te, ceea ce ai vdit pre cei

meteri la cuvânt a fi necuvân-
ttori !

Bucur-te, c au nebunit în-

trebtorii cei cumplii; bucur-
te, ca s’au vetejit fctorii de

basme

!

Bucur-te, ceea ce ai rupt

vorbele cele încurcate ale Ati-

neilor; bucur-te, ceea ce ai

umplut mrejile pescarilor!

ucur-te, ceea ce ne-ai tras

dintru adâncul necunotinei;
bucur-te, ceea ce pre muli
i-ai luminat la minte!

B ucur-te, corabia celor ce

vor s se mântueasc; bucur-
te, limanul celor ce umbl cu

corbiile acestei vieii

Bucur-Te, mireas pururea
Fecioar!

Uond&cul lG-lea,

rând sa mântueasc lu-

mea împodobîtorul tutu-

5*

mM

M
£*M
%%

**

U
Mmmm
s*

m

m

U
S*

m

V
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ror Sa dânsa însui de sine
fiind fgduit a venit i pstor

||

fiind, ca un Dumnezeu, pentru
jj

noi s*a artat om ca noi. Cci
jj

cu asemnare chemând pre |

cel asemen ea, ca un Dumn ezeit II

aude:

Aliluia.

i Iari cântm Coddacul :

Aprtoarci Doamu e . ..

Apoi Sedelna, glasul l-iu.

Podobia: Mormântul Tu...

Voievodul cel mare al în-
jj

gerilor celor fr de trupuri
venind în cetatea Nazaret i |

stând înaintea ta, î-a vestit,
j|

curat, pre împratul i Dom- 1

nul veacurilor, zicând ctre
jj

tine: Bucur-te, binecuvântat
jj

Mrie, adâncimea cea nea-
jj

juns i netlmcit, chemarea f

oamenilor.

Slava, i acum; tot aceasta. l iari cetire* ii

Cântarea a 4 a. Irmos : ;|

C ela ce ade întru mrire
j;

pre scaunul Dumnezeirii,
„pre nor uor a venit lisus, jj

„Dumnezeul cel prea înalt,
j;

„prin palm curat, i a mân-
jj

„tuit pre cei ce strig: Slav
f

„Hristoase, puterii Tale!"

întru glasuri de cântri, cu
jj

credin strigm ctre tine:
jj

Ceea ce eti cu totul ludat,
|!

bucur-te, munte gras i în- f

chegat cu Duhul! Bucur-te,
jj

sfenic i nstrap, ceea ce
jj

pori mana, care îndulcete
simirile tuturor credincio-

ilor!

Bucur-te, Preacurat st-
pân, care eti curirea lu-

mii; bucur-te, scar, care a
înlat cu darul pre toi de
pre pmânt; bucur-te, pod,
carele cu adevrat treci din
moarte la viea pre toi cei

ce te laud pre tine!

Bucur-te, Preacurat ceea
ce eti mai înalt decât ce-

rurile, care fr de osteneal
ai purtat în pântecele tu
temelia pmântului

;
bucur-te,

roal, care ai vopsit din sân-
gele tu vemântul cel dumne-
zeesc al împratului puterilor!

Bucur-te, Stpân, care ai

nscut pre dttorul de lege
cel adevrat, carele curete
în dar frdelegile tuturor;

adâncimea cea necuprins cu
mintea, înlimea cea nespus,
ceea ce nu tii de nunt,
pentru care noi toi ne-am
îndumnezeit!

Pre tine, ceea ce ai împletit
lumii cununa cea neîmpletit
de mân, te ludm: Bucu-
r-te, strigând ctre tine Fe-
cioar, pzitoarea tuturor, în-

grdirea, întrirea i scpa-
rea cea sfinit.
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Catavasia

:

Golii oo jjado In slav...

Cântarea a 5 a, Irmos;

^ pimântatu-s’&u toate de
„dumnezeeasc mrirea

„ta; c tu, Fecioar neispitit

„de nunt, ai avut în pântece

„pre Dumnezeu Cel ce este

„prete toate l ai nscut Fiu

„pre Ceî fr de ani, Cel ce

„druete mântuire tuturor
„celor ce te îaud pre tine".

B ucur-te, prea nevinovat,
care a! nscut calea vieii i ai

mântuit lumea din potopul p-
catului ;

bueur-te» mireas
dumnezeeasc, ceea ce eti

auzire i gram înfricoat; bu-

cur-te, petrecerea Stpânu-
lui fpturii!

E ucur-te, Preacurat, ceea

ce eti tria i întrirea oa-

menilor, loc de sfinire m-
ririi, omorîrea iadului, cmar
cu totul luminoas, Bucur-te,
bucuria îngerilor! Bucur-te,
ajuttoarea celor ce se roag
ie cu credin

!

Bucur-te, Stpân, crua
cuvântului cea în chipul focu-

lui, ratule însufleite, carele ai

.

în mijloc pomul vieii pre

: Domnul, a crui dulcea în-

|

viaz pre cei ce se împart-

|
ese Lui cu credin i au fost

l. supui stricciunii.

|
î ntrii fiind cu puterea ta,

cu credin strigm ie : Bucu-

r-te, cetatea împratului tu-

turor, de care s*a grit lumi-

nat cele prea slvite i vred-

nice a se auzi muntele cel

netiat! Bucur-te, adâncul

cel nemsurat!

Ceea ce eti sla desftat

cuvântului, bucur-te, Preacu-

rat, vasul carele ai scos mr-
gritarul cel dumnezeesc! Bu-

eur-te, împcarea cea ctre
Dumnezeu, cu totul minunat,
a tuturor celor ce pururea te

fericesc pre tine, Nsctoare
de Dumnezeu!

Catavasia

:

S piraântatu-s’au toate...

Aicea rmâne Canonul Hramului.

Cântarea a 6-a, Irmos

:

nelepii lui Dumnezeu cari
1 „facei acest praznic dum-
„nezeesc i cu totul cinstit al

„Maicii lui Dumnezeu, venii

„s plesnim cu mâinile, sl-

bind pre Dumnezeu, Cel ce

„s'a nscut dintr'însa".

C eea ce eti cmar nespur-

cat a Cuvântului i pricin în-

dumnezeirii tuturor, bucur-
te, Preacurat, chemarea proo-

rocilor ;
bucur-te, podoaba

apostolilor

!

D în tine a picat rou care

a stins vpaia mulimii dum-
nezeilor; pentru aceea stri-

gm ie: Bucur-te, lâna cea

MM VEBRBH393
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\ plin de rou pe care, Fe-
cioar, Ghedeon mai înainte
o a vzut!

I at, Fecioar, bucur-te,
strigm ie: fii nou adpo-
tire i linite celor ce ne în-

vJuirn Intru adâncul scârbe-
lor i al tuturor smintelelor
protivnîcului!

Ceea ce eti pricina bucu-
riei, umple de dar gândul
nostru, ca s strigm ie:
Bucur-te, rugul cel nears i
norul cel cu totul luminos,
carele neîncetat umbreti pre
cei credincioi!

Apoi Începem Patracântarea, al crei Stih
de pre margini este :

Aceasta este cântarea luj Iosiî.

Cântarea a 6-a, glasul al 8-lea. Irmos:

M area vieii vzând-o...

M imînd mucenicii i ca
nite pietre alese tvlin-

du-se pre pmânt, toat zidi-

rea vrjmaului de tot o au
surpat i s’au fcut biserici

lui Dumnezeu Celui viu.

P ugmu-v pre voi, muce-
nicilor, cari ai svârit cl-
toria cea bun, întriî-ne s
alergm bine cltoria postu-
lui, strlucind cu Svârirea
buntilor.

A morilor.

P re robii Ti, Stpâne, cari

s’au mutat de pre pmânt la

Tine, Cel prea bun, f-i pr-
tai împriei Tale, cu sfin-

tele mijlociri ale dumnezeeti- g*
lor mucenici, mult îndurate! H

B*
A Nsctoarei.

C eea ce eti una întru tot g*|

ludat, roag pre Cuvântul H
cel prea sfânt, s dea ierta-

||
re de pcate i partea dumne- m
zeetilor daruri celor ce te

ludm cu credin, Maic g*
Fecioar! b*M

îHtAlt Irmos. giaBul al 2-Jea:

D in chit, pro proorocul
... ^

S vârînd pomenirea mu-
cenicilor, s trimitem cântri m
Domnului, astzi dumnezee-
te veselindu-ne. Mm
De sbii i de foc netemân-

||du-v i îndrznind întru ere- M
dina, mucenicilor, cu dânsa

||
ai spimântat pre tirani.

Slav, a Treimei. B#

T reime dupre fee. Te laud; m
Uni mii cei dupre fiin, m H
închin

:
ie, Printe, Fiule i gf

Duhul e Sfinte.
*

£1
Mm

o a- ^
l acum, a Nsctoarei.

L auda îngerilor i a ™ ^
menilor eti Fecior, c ai g*
nscut pre Mristos, Mântuito- H
rul sufletelor noastre. g*

iHf

Stih : M inunaî este Dumnezeu intru sfi nii Si, xa
D umnezeul lui Israii. ^

L uând viea în locul mor-
ii, sltai locuind în iocau-

||
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m rile cele cereti, prea ludai-
lor mucenici aî lui Hristos
Dumnezeu*

Stih : Sufletele lor în iru bunti se vor sllui.

*8 Cela ce stpâneti moartea

H i vieaa, odihnete cu sfinii

Ti, Hristoase, pre cei ce s'au

mutat din viea cu credin.

Irmosul :

Din chit pre proorocul l-ai

„izbvit i pre mine dintru

„adâncul pcatelorm scoate,

„Doamne, i m mântuete w
*

Apoi Estonia cea mic. si dup E-'ioniS, cân-

tm iari Gondacul :

Aprtoarei Doamne...

Si cetim Icoasele i Coidacele ce au mai
rmas.

Icosul al lU-Iea.

id eti fecioarelor, Nasc-
i-j toare de Dumnezeu, Fe-

cioar, i tuturor celor ce

alearg la tine. C Fctorul
cerului i al pmântului te-a

gtit pre tine, Curat, sla-
îuindu-se în pântecele tu, i
învând pre toi s strige ie:

Bucur-te, turnul fecioriei;

bucur-te, ua mântuirii

!

gucur- te, începtoarea
prefacerii cei înelegtoare

;

bucur-te, dttoarea darului

celui dumnezeesc!

gucur-te, c tu ai înoit

pre cei zmislii cu ruinea

;

bucur-te, c tu ai învat
pre cei urîi de minte î

8*6m

8*

Bucur-te, ceea ce ai stri-

cat pre strictorul gândurilor;

bucur-te, ceea ce ai nscut

pre semntorul curie!

!

Bucur-te, cmara nunn
cei fr de smân; bucur- 8*

te, ceea ce ai Împreunat
?

i * _ Aii* î

8̂*
8*

Domnului pre cei credincioii

Bucur-te, ceea ce din fe- M
cîoare una ai fost bun hr-
nitoare de prunc; bucur-te,

jjj

cmara cea împodobit a su- g*
fletelor sfinilor! H
Bucur-te, mireas pururea

Fecioar! 8*

Condaeul al ll lea.

Î
mprate sfinte, de i-am a-

duce cântri i psalmi la

numr tocmai ca nisipul, ni-

mica nu plinim cum se cade;

ca se bimete toat cântarea,

care va sa se tind ctre mul-

imea milelor Tale cele mul-

te, care ai dat celor ce-i
strig

:

Aliluia.

Icosul al ll-l a

F clie primitoare de lumi-

n, artat celor ce sunt

întru întunerec, vedem pre

Prea Sfânta Fecioar; c
aprinzând în sine focul cel

netrupesc, îndrepteaz spre

cunotina cea dumnezeeasc
pre toi, care lumineaz min-

mmm
8*M
8*
J»
83
88

g*»
g*m

m
8*
MmM
8*
a*mm
8*6

8*6
8*6

8*6
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*8 B ucur-te, raza soarelui ce-

jg
lui înelegtor; tmeur-te, ra-
za luminii cei neapuse!

fi B ucur-te, fulger carele lu-

minezi sufletele; bucur-te,

H ceea ce îngrozeti pre vrj-
ii masi ca tunetul!

B ucur-fe, c din tine a r-
ii srit strlucirea cea cu mult
H lumin

;
bucur-te, c ai izvo-

H rît izvorul cel ce curge cu ape
multe!

M B ucur-te, ceea ce ai zu-

H gravii chipul splrii; bucu-
re r-te, ceea ce curesti $pur-

li
cciunea pcatului î

g Bucur-te, bae care speli
m contiina: bucur-te, pahar
re carele dregi bucuria!

re Bucur-te, mireazma mîro-

Jg
sului celui bun al lui Hristos;

m bucur-te, vieaa veseliei cei

H de tain

!

Bucur-te, mireas pururea
Fecioar!

Condacul al 12-lea.

V rând s dea har datorii-

re
re
re
re
*¥
re
re

H lor celor de demult, de-

ii
legtorul tuturor datoriilor

re omeneti, venît-a singur la cei

Jjj
ce se deprtaser de harul Lui

re i rupând zapisul, aude dela

H toi aa:
re Aliluia

!

I ucisul al I24e&.

C
g#

ântând naterea ta, te
||ludm toi ca pre o bi-

seric însufleit, Nsctoare iff

de Dumnezeu* C locuind în &&

pântecele tu Domnul, Care Uf
ine toate cu mâna, a sfinit,

a slvit i a învat pre toi
s strige ctre tine :

*

||
Bucur-te, locaul îui Dum-

nezeu i al Cuvântului; bucu-
gg

r-te, sfânt care eti mat ||
mare decât sfinii!

g|
Bucur-te, lad poleit cu ||

Duhul; bucur-te, comoara m
vieii cea nedeertat! H
Bucur-te, coroana cea

scump a împrailor celor §j
credincioi; bucur-te, lauda m
cea de cinste a preoilor celor M
cuviosi ! mmm Bucur-te, stâlpul bisericii

cel necltit; bucur-te, zidul
împriei cel nemicat!

Bucur-te, prin care se ri-

dic biruinele
; bucur-te, prin

care cad vrjmaii!
||

Bucur-te, tmduirea tru-

pului meu; bucur-fe, mân-
tuirea sufletului meu!
Bucurâ-te, mireas pururea

Fecioar!

ii

Coniacul al 13-lea,

m
mMm

l^Maic prea ludat, ca- p4 re ai nscut pre Cu-
vântul cel ce este mai sfânt 3?
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*3 decât toi sfinii, .primind a-
cest dar de acum, izbvete
din toat ispita i scoate din
munca ceea ce va s fie pre
toi, cei ce-i cânt îe:

Aliluia i

Acest Conduc se zice de trei ori. l iari
cetim Icosul intfiiu

:

Îngerul cel mal tutâlu stttor...

i Condurul

:

A prtoarei Doamne...

SINAXAR
IN SÂMBTA DIN SPTMÂN
A CINCEA A POSTULUI MARE

Sinaxurul din Minei, apoi acesta.

In aceea*?] zi, în Sâmbta din sptmâna a
cmcea a postului mare, prznuim imnul Aca-
tist al Prea Sfintei Stpânei noastre. Nsc-
i a rea de Dumaezjiu i pururea Fecioara
Ms riu,

Stihuri

P rin cântri neîncetate, cu mulumire cetatea

Cânt pe Aprtoare, ce’n rzboi i-ajuttoare.

e timpul domniei Iui Iraciie, irn paratul
Bisanulu[, Horsoe, împratul Perilor,
o vzut câ împria Bizantinilor eBte

cu totul slbit în urma domniei împratului i

Foca, tiranul. De asta a tr ruis pe unul din
satrapii si, Sarvar cu numele, cu multe ini! !

de ostai casâ-i supun lui rsritul. Horsoo
Ii iriHi nainto dusese la piei re ca la o sut I

de mii de cretini; îl vâaduso Evreilor, iar
acetia l-au o mo rit. Cucerind deci satrapul
Sarvar tot rsritul, u ajuns chiar pân ia )!

Hrisopole, numit azi Scuturi-
împratul Iraciie, pentruc avea lips de

bani In vistieria stalului, a prefcut vaseio !!

sîiuio ale bisericilor, cu fgduina c va da il

înapoi mai mufte i mai desvârite sfinte !j

vase. Iraciie pornete deci cu corbiile prin
Marea Neagr i intr în inuturile Pensiei; ji

nimicete Persia
;
iar Horsoo, împreun cu îu- j|

treaga sa oaste, este Mfuf cumplit. Nu dup
mult vreme Slrois, li ul lui Horsoo, s

r

a rs- :

eulat împotriva tatlui su, a luat el condu-
cerea împriei, a omorît pe Horaoe, tat!
Iul, i a tcut pace cu Iraciie,

= =—- “ 3W
Hagan, conductorul M slenîlor i al Sciilor,

[i când n auzit câ împratul Iraciie strbatea Ma- fr*
!|

reu Neagr spre a se duco în Peraiu, a stricat «3
pacea cu Bizantinii, A strâns nenumrate oti i Q,
a nvlit din prile de miaznoapte asupra g*T

ir Constan tlno polei, scoând strigte de hul Im- 53
|i potriva Iul Dumnezeu. Marca s

J

a umplut îndat 03
tic corbii i uscatul de pedetrj l clrei. ^

: Palr/arbul Serghie îndemna poporul Onstan-
jj

tlnopolei s uu-l piard curajul, ci e-i pun
?! dl ti tot sufletul întreaga ndejde în Dumme-
I; zeu t în prea curata Iui Maic, Nsctoarea

de Dumnezeu. La fel i Vonu patriciu], care

||

era pe alunei in fruntea cetii, pregtea
tot ce trebuia pentru Izgonirea vrjmailor.
„TYebue, spunea oi, ca împreun cu ajutorul
rol de sus s facem i noi cele ca se cuvin".

; Patriarhul, purtând împreun eu tot poporul
dnmoezeensea icoan a Maicii Domnului,
mergea împrejurul cetii, pe deasupra zidu-

|

ritor. Iar când Sarvar dinspre rsrit i Hagan
dinspre apus au început s dea foc locuine-
lor dimpr('jurul cetii, patriarhul umbla pe
deasupra zidurilor cetii, purtând icoana cea
nscut do mân a lui Hristos, ci otite Jo i
do via fctoarele lemne ale crucii. Hagan
a nvlit pe riscul asupra zidurilor cetii
Constantin o polei cu o mulime nenumrata
do ostai, înarmai foarte tare încât trebuia
s lupte im soldat bizantin cu zoce soldai
scii Dar nebiruita Aprtoare a ucis pe cei
mai muli din Scii prin puinii ostai ce ee
gseau în biserica Izvorul Tmduirii, Din
pricina asia Bizantlnfî, prinzând îndrzneal
! curaj, il biruia mereu sub conducerea Mai-
cii fui Dumnezeu, nea nebiruit. Cu toate c
Sciii au vzut c sunt respiui, ou cerut lo-
cuitorilor Constautinonolei s cear pace; dar
ei nu vrut. Atunci Hagan Ie-a rspuns

: „Nuv înelai ou Dumnezeul in care credei f

Neaprat mâine voiu lua coUiten voastr \“ La
auzul acestor cuvinte locuitorii cetii i-au
înifns mâinile ctre Dumnezeu. Hagen î Sar-
var s eu îneles sil atace i po uscat i pe
marc. Dar au îosl ntât do cumplit btui do
Bizantini, încât nu mai dovedeau cei vii s
îngroape morii. Corbiile cele fcute d : n-
tr'un singur lemn cline cu soldata care se iTi .

dreptul, prin golful numit Cornul de Aur,
spre biserica din Vlahorna a Nsctoarei do
Dumnezeu (fin pricina unei puternice furtuni
ce s'a pornit pe noatepluie pe mare, le-a
desprit po unele de altele i le-a efârânin
împreuna cu toate corbiile dumanilor, î
se putea .vedea minunata lucrare a prea cu-
ratei Maicii lui Dumnezeu, cci po toi l-a
aruncat la rmul mrii lâng VUiherne. Po-
porul, deschizând iute porile, cu hunei i cu
copil, nvlind vitejete asupra lor, i-a ucis
pe toi fr deosebire. Conductorii vrSj mu-
i for s*au întors plângând i tauguindu-KQ.
Poporul cel iubitor de Dumnezeu ai Constri-

m

Jfî6

MM

m

m
m
£4
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linop ol ei, dând mulumit Maicii Domnului,
a fcut privegheri i a cântat toat noap-
tea iumul Acatist, ca uueia ce a privegheat
pentru ei i a biruit pe dumani priu pute*

rea ei cea mai presus do lire.

i de atunci, spre pomenirea acestui fapt

ia minunii acesteia mai presus de lire, Bise-
rica a rânduit s sa afieroseasc Maicii Dom-
nului aceaBt srbtoare în acest timp când
a avut loc biruina prin ajutorul Maicii Dom-
nului, L-au numit Acatist, pentruc Întreg

poporul i clerul Constant!nopol ei a cântat
atunci acest imn stand in picioare.

Dup trecere a treizeci i ase de ani, pe
timpul împriei lui Constantin Pogonatul,
Agarineniî venind cu nenumrat oaste au
atacat din nou ConstatinopoluL Si au inut
înconjurat cetatea tîmp de apte ani, in

care timp au iernat în prile (fizicului, i
au murit muli oameni de-si lor. Apoi au
plecat i s’ftu Întors cu corbiile lor; când
au ajuns Ia locul numit Sileo, cu ajutorul

prea curatei Maicii lui Dumnezeu, a îost toi
înecai în mare.

Dar a mai fcut Nsctoarea de Dumnezeu
l o a treia minune. Pe timpul lui Loon Isaurul.

Mahomedanii, urmaii lui Agar, iu numr de
foarte multe zeci de mii, au nimicit mai întâi

împria Perilor, apoi Egtptul i Libia i au
atacat pe Indieni, Etiopieni i Spanioli. Mal
pe urm au pornit cu opt sute de corbii
pline de ostai i împotriva oraelor împr-
tesei. Au înconjurat Constantinopolul i aveau
de gând s-l nimiceasc îndat, Poporul cel

Sfânt al neiiii a luat cinstitul lemn al cins-

titei l de via fctoarei Cruci i cinstita

icoan a Maicii lui Dumnezeu Povuitoarca
i au mers ce jur împrejurul zidului cetii,,
rugând pe Dumnezeu cu lacrimi s se îndure
de ei. Aga'enilor le- a venit în gând s-i îm-
part otile în dou pri: o parte au porni-

t-o împotriva Bulgarilor, unde au czut mai
mult de douzeci de mii, iar alt parte a r-
mas ca s cucereasc Conetautino polul. Fiind
îns împiedecai de un lan de fier care se
întindea dela Galata pân Ia zidurile cetii,
au ocolit i au ajuns aproape do locul numit
Sosteu. Acolo a izbucnit im vânt dela miaz-
noapte, încât cele mai multe d*i corbiile lor
s’au sfrâmat î s’au înecat. Cei care nu mai
rmas au czut în mare foamete, încât au
mâncat i carne omeneasc i mulau bligur
r-1 mâncau. Apoi au plecat î când au ajuns
în Marea Egeo, toate corbiile lor împreun
cu toi ai lor s’au dus iu fundul mrii, cci
czând din cer grindin puternic i înfier-

bântând marea a topit corbiile lor si aa
acel stol nenumrat de corbii au pierit i
au rmas numai trei ca s dea de veste.

Aa darprznuim srbtoarea de astzi pen-
tru tont ' ceste minuni mai presus de fire ale

prea curatei Maicii lui Dumnezeu- Se nu-

mete Acatist, pentruc atunci întreg poporul

a cântat în noaptea accca imnul Maicii Cu-
vântului stând în picioare i pentrucâ la toa-

te celelalte icoase obinuim s eflem, în

timp ce ieoaselc acestea ale Maicii lui Dumne-
zeu le ascultam cu toi în picioare-

Pentru rugciunile Aprtoarei i nebirui-

tei Maicii Tale, IlrisEoase Dumnezeule, slobo-

zete-ne pe noi din toate nevoile ce stau în

jurul nostru i ne mântuete ca un singur

iubitor de oameni, Amin,

Cântarea a 7-a, Irmos:

N ’au slujit fpturii înelep-

ii de Dumnezeu, fr nu-

„maî Fctorului ; d groaza
„focului brbtete clcându-o
„s

?au bucurat, cântând: Prea
„ludate Domnul pruiilor i
„Dumnezeule, bine eti cttvân-

pre tine te ludm strigând

:

Btscur-te, crua soarelui ce-

lui înelegtor i via cea ade-

vrat, care ai crescut strugu-

rul cel copt, din carele curge

vinul, cel ce veselete sufletele

celor ce te slvesc pre tine cu

credin.

geea ce ai nscut pre vinde-

ctorul tuturor oamenilor,

bucur-te, mireas dumneze-
easc, toiagul cel de tain,

carele ai înflorit floarea cea
nevetejita! Bucur-te, St-
pân prin care ne umplem de
bucurie î motenim vieaa!

j^u poate, Stpân, limba
cea cu podoab vorbitoares
te laude pre tine; c te-ai

înlat mai presus de serafimi,
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nscând pre împratul Hristos;

pre Carele roag-L,s ne mân-
tuim din toat nevoia, cei ce
ne închinm ie cu credin.

Marginile lumii te laud i
te fericesc i cu dragoste stri-

g ctre tine : Bucur-te, carte

întru care s’a scris Cuvântul
cu degetul Tatlui, ceea ce eti
curat; pre Carele roag-L,
Nsctoare de Dumnezeu, s
scrie în cartea vieii pre robii

ti.

P lecm genunchii inimii
noastre, noi robii ti, i ne
rugm ie: pleac urechea ta,

ceea ce eti curat, i ne mân-
tuete pre noi, cei ce suntem
cufundai pururea în scârbe;
i apr de toat robia vrj-
maului cetatea ta, Nsctoare
de Dumnezeu.

AU Irmos, glasul al 6-lea :

Dttor de rou,-.

Prea luminata adunare a
dumnezeetilor Ti mucenici,
mult milostive, întru lumina
Ta cea neapus acum vieuesc;
cu rugciunile lor druete
tuturor luminarea i iertarea

pcatelor, Hristoase.

Cât este de frumoas vre-

mea postului, care ne-ai dat
noua, Doamne ! Intru care
milostivete-Te spre sufletele

noastre ca un bun; pentru ru-
gciunile sfinilor mucenici,

A'

m
- — — - £4

cari au iubit patimile Tale £4

cele frumoase i cinstite.

£4
A morilor. £4

Pre robii Tai, cart au trecut

viforul vieii cel cu mult du-
rere, îndrepteaz-i la limanul £4

vieii, Stpâne, ca s strige cu |§
toi aleii Ti: Bine eti cu-

jj||

vântat Dumnezeul prinilor SS
notri. |f

A Nsctoarei, £4m
C eea ce ai nscut pre dtto- |j

rul legii, roag-L, pururea Fe- H
cioar, s ridice acum toate

frdelegile celor ce bine- £4

voesc a svâri nevoîna dum
nezeescului post

mm
£4
£4m
£4

£4

Alt Irmos, glasul al 5-lea:

Bine eti cuvântat Dumnezeul ..

Bine eti cuvântat Dumne- fgf

zeule, Cel ce ai artat viteji pre |4
mucenicii cei ce au ptimit H
pentru Tine, Carele eti ludat M
i preaslvit £4

g
Bine eti cuvântat Dumne- £4

zeule, Cela ce ai datnou rug- |J
torî ctre Tine pre purttorii £4

de chinuri, Carele eti ludat H
i preaslvit £4

M
Slav, a Treime!. £4

.
£4

Bine eti cuvântat Dumne- |4
zeule, Cel ce eti cunoscut unul £4

dup fire i în trei fee, Cel gf
prea ludat i preaslvit £4
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L acum, a Nsctoarei.

Bine eti cuvântat Dumne-
zeule, Cela ce Te-aî nscutfr
smân i pre ceea ce Te-a
nscut o ai artat curat, Cel
prea ludat î preaslvît

Stih:

S Hoilor cari eunt pre pmântul Lui,
minuoate a fcut Domnul toate voile Salo

într’îniL..

Bine eti cuvântat Dumne-
zeule, Cela ce ai astupat gurile
fiarelor i ai stins focul, spre
lauda sfinilor Ti, Cel prea-
ludat t preaslvît

Stih:

Fericii sunt pre cari LaL ales l i-ai

primit, Doamne.

Bine eti cuvântat Dumne-
zeule, Cela ce ai mutat dela
moarte la viaa cea fr sfâr-

it pre cei ce i-au slujit ie
cu credina în vieat.

Irmosul

:

Bine eti cuvântat Dumne-
zeule, Cela ce vezi adâncurile
„i ezi pre scaunul slavei, cel

„prea ludat i prea$lvit“.

p
Cânt ireo & 8*3, Irmosul :

re tinerii cei binecredîn-
„cîoi în cuptor, naterea

m
»

9*8

*8
*8 71

i
88

„ludai-L i-L prea înlai
„întru toi vecii".

I n pântece ai primit pre Cu-
vântul i ai purtat pre Cela ce
poart toate î ai hrnit cu
lapte, ceea ce eti curat, pre
Cela ce hrnete toat lumea
cu buna voire; Cruia cântm:
pre Domnul lucrurile luda-
i-L i-L prea înlai întru

toi vecii.

M oisi a cunoscutîn rug taina

cea mare a naterii tale, prea
sfânt Curat Fecioar, iar ti-

nerii mai înainte au închipuit

aceasta mai luminat, în mijlo-

cul focului stând i fiind nearî;
pentru aceea te ludm pre
tine întru toi vecii.

Cei ce mai 'nainte, pentru
înelciune, eram dezbrcai,
acum ne-am îmbrcat în haina
nesiricciunii, prin naterea
ta; i cei ce edeam întru in-

timei
4
ecu t pcatelor, am vzut

lumin, Fecioar, ceea ce eti
loca luminii; pentru aceea te

ludm întru toi vecii.

C ei mori prin tine viaz, c
ai nscut vieaa cea într'un

ipostas; cei ce mai înainte

erau mui, acum gresc bine,

stricaii se curesc, boalele
se gonesc i mulimea duhu-
rilor celor din vzduh se bi-

ruete, Fecioar, ceea ce eti
mântuirea oamenilor.
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eea ce ai nscut mântuirea
lumii, prin care ne-am ridicat

de pre pmânt la înlime, bu-

cur-te cea cu totul binecu-
vântat, care eti acoper-
mânt i putere, zid i trie
celor ce cânt, Curat: pre
Domnul lucrurile ludai-L
î-L prea înlai întru toi
vecii*

Alt Irmos:

E) în vpae, cuvioiSor...

Minile ceie cereti prea s*au

minunat de isprvile sfinilor

mucenici; pentru rugciunile
lor, minuneaz întru noî, St-
pâne îndurate, din destul, mi-
lele Tale,

Cei ce ai clcat focul cu

rou cea dumnezeeasc, vitejii

Domnului cei vrednici de mi-
nune, izbvii-ne pre noî de
focul cel muncitor, cu rug-
ciunile noastre cele fierbini

ctre Stpânul,

prea bunule Cuvinte, pre

cei ce s
Jau mutat dela noi cu

dreapt credin învrednice

-

le-i vieii cereti i luminii cei

sfinte; prin rugciunile muce-
nicilor celor bine biruitori.

A Nsctoarei.

Cu rugciunile celeia ce

Te-a nscut pre Tine, îndu-
rate, ale sfinilor mucenici i
ale apostolilor Ti, lumineaz
sufletele noastre; cas Te sl-

W

vim pre Tine cu bucuria
fletuluî, întru toi vecii.

su-

AJt Irmos:

pre Fctorul fpturii...

Sfinte cete ale mucenicilor,

aducei-v aminte de cei ce va
laud pre voi cu dragoste i
prea înal pre Hristos în veci.

Cu sabie tindu-se muce-
nicii, se bucurau ludând pre

Hristos i prea înîându-L în-

tru toi vecii,

BmetiUvântuirt pre Tatl...

Cu minunat cuviin se îm-
parte Treimea i rmâne ne-

împfit ca un Dumnezeu.
Pre aceasta o prea înlm
Intru toi vecii.

l H-Ourn, a Nsctoarei,

Fecioara a nscut prunc;
cci Dumnezeu s

s

a fcut om
dintr'însa, Tot trupul s~L lau-

de întru toi vecii î

Stih:

Minunat este Dumnezeu Intru sfinii Si,
Dumnezeul Ini Israil-

Stâlpî ai vitejiei s*au artat
mucenicii, veseîindu-se pentru
cderea diavolului, ludând
pre Hristos i preaînlându-L
în veci.

Stih:

sufletele lor întru bunti se vor sllui.

.învrednicete, Doamne, în

sânul lui Avraam pre robii Ti,
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cari cu credin i cu ndejde
s'au mutat la Tine.

Irmosul

:

5â Sau dina. bine s cuvântm...

pre Fctorul a toat fp-
tura, de care se spimânteaz
„îngerii, cântafi-L popoare i-L
„prea Inîai întru toi vecii

M
.

Cântarea a &-a T Irmos:

Tot neamul pmântesc sa
„slteze cu Duhul, fiind

„luminat, i s prznueasc fi-

„rea minilor celor fr de
„trup, cinstind sfinita prz-
„ntiire a Maicii lui Dumnezeu
„i s strige: Bucur-te, prea
„fericit Nsctoare de Dum-
nezeu, curat, pururea Fe-

„cîoar".

S strigm ie credincioii,

bucura- te! prin tine fcân-
du-ne prtai bucuriei cei dea-
pururea; mântuete-ne pre noi

de ispitele robiei pgâneti i
de toata alt btae, Fecioar,
care vine oamenilor celor ce

greesc, pentru mulimea p-
catelor*

>\râtatu-te-ai luminarea î
întrirea noastr, pentru acea-
sta strigm ctre tine: Bucu-
r-te, steaua cea neapus, ca-

re ai adus în lume pre soa-

rele cel mare; bucur-te, Cu-
rat, ceea ce ai deschis raiul

cel încuiat; bucur-te, vasul.

carele ai primit mirul cel ne-

deertat, ce s’a vrsat deasu-
pra ta.

S stm cu cuvioas temere
în casa Dumnezeului nostru

i s strigm: Bucur-te, St-
pâna lumii; bucur-te, Mrie,
Doamna noastr a tuturor;

bucur-te, ceea ce una eti
între femei fr prihan i bu-
n; bucur-te, stâlpul cel de
foc carele conduci firea ome-
neasc la vieaa cea de sus.

porumbi, ceea ce ai ns-
cut pre cel milostiv, bucur-te,
pururea Fecioar! Bucur-te,
lauda tuturor cuvîoilor; bu-
cur-te cununia mucenicilor;

bucur-te, frumuseea cea
dumnezeeasc a tuturor drep-

ilor i mântuirea noastr a
credincioilor.

Fie-i mil, Doamne, de
motenirea Ta, trecând cu ve-

derea acum toate pcatele
noastre; având rugtoare spre

aceasta ctre Tine, pre ceea
ce Te-a nscut pre pmântfr
de smân, pre Tine, Hris-

toase, Carele ai voit de Te-ai

închipuit în firea omeneasc,
pentru marea mila Ta.

AU Irmos:

pre Dumnezeu a-L vedea,..

Ca lumina, ca soarele rs-
rind, mucenicii au luminat tot

pmântul cu razele bunei ere-
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dinte i cu strlucirile minu-
nilor; i au pierdut întunere-
cul mulimii dumnezeilor. Cu
ale crora rugciuni, Dumne-
zeule, mîluete-ne pre noi.

Oaste nebiruit a muceni-
cilor, tntrete-ne pre noi pre
toi, ca bine s ne nevoim t
s svârim curgerea postului;

ca svârind lucrul dumne-
zeelei viei, s ne facem pr-
tai vieii, bucurându-ne.

A morilor.

S ajung buntatea Ta,
Doamne, pre cei ce $*au mutat
dela noi, cu înfricoat po-
runca Ta; s-i înconjure pre
dânii mila Ta i s-i îndrep-
teze la locaurile cele lumi-
nate de lumina feii Tale.

A Nsctoarei.

P rin glasul îngerului ai ns-
cut, Nsctoare de Dumnezeu,
negrit, pre vestitorul voieî

Tatlui, Deci primete glasuri-

le robilor ti, cele ce aducem
în vremea postului i le du
lui Dumnezeu ca nite/tmâie.

Alt irmos

:

isale dnuete.

.

S vârînd praznic muceni-
cesc, s sltm astzi cu cân-
tri, popoare, cântând lui Hris-
tos, rânduitorul nevoinelor,
Celui ce le-a dat lor biruin
asupra vrjmailor. Pre Ca-
rele cu cântri s-L slvim.

'*SSm

Cu unghii de fier zgâriai H
fiind i cu sbii tiai din toate

jQ
mdularele, v'ai unit cu Hris- m
tos prin dragoste, prea luda- H
ilor mucenici. Pentru aceas-

||
ta bucurându-v acum în ce-

ruri, rugai-v pentru noi toi.

§3
SlaYt a Treimoi.

întocmai în fiin, Te laud H
pre Tine Treime, ceea ce eti

J|fr de început, cinstit, de jtî

viea începtoare, nedespr- Sî

ît Unime. Printe Cela ce M
eti nenscut, Cuvinte i Fiu- H
le Cel nscut i Duhule sfinte

; jjg
mântuete-ne pre noi, cei ce H
Te ludm pre Tine.

a#
l acum, a Nsctoarei. M

'

M ai presus de minte este na- sg

terea ta, Maica lui Dumnezeu;
c întru tine zmislirea s’a

fcut fr de brbat i natera H
întru feciorie. Dumnezeiete H
Cel ce s’a nscut; pre Carele sg

mrindu-L, pre tine Fecioar gf
te fericim. M

Stih

g îmilor cari sunt pre pmântul Lui, mi- «2
nUGâte a fcut Domnul toate voite Sale întru

dânii.

O astea mucenicilor cea vi-
|j|

teaz a împratului i Dumne- %%

zeului tuturor, cu cântri s o H
încununm popoare, c aceea

g[
a biruit taberile drceti. Pre p
carii laudându-i, slvim pre St

Stpânul. m
y&
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Stih:

fericii sunt pre cari i-ai ales i i-ai

primit, Doamne.

C and vei scula toat fptura
s se judece, Hristoase, milu-

ete pre credincioii robii Tai,

pre cari i-ai luat acum; iart
grealele lor cele din via i
cu sfinii Ti odihnete-i în

veci.

Irmosul:

Isaie dnuete! Fecioara a

„avut în pântece i a nscut
„Fiu pre Emmanuii, pre Dum-
nezeu i omul; rsrit este

„numele Lui, pre Carele sl-
„vindu-L, pre Fecioara o fe-

„ricîm“.

LUMINÂNDA

Podobîa : Pernei, auzii glas de veselie.-.

Taina cea din veci se cunoa'
te astzi; c Oumezeu, Cu-
vântul lui Dumnezeu, se face

fiu Fecioarei Mriei, pentru

milostivirea, i Gavriiî vestete
bucuria bunei vestiri. Cu care-

le împreun s strigm toi:

Bucur-te, Maica Domnului!

(de trei ori).

LÂ LAUDE

Punem Stilurile pe 4 ;
i cântm aceste Sll-

hiii, glasul al 4-lea.

Podobia: Capre un viteaz...

Taina cea ascuns i ne-
tiut de îngeri, arhanghelului

Gavriil i se încredineaz î
ctre tine acum vine, ceea ce

eti bun i curat porumbi,

P
chemarea neamului nostru; g*
i strig ctre tine, prea sfânt: ||
Bucur-te, i te gtete prin M
cuvântul acesta, s primeti ||
pre Dumnezeu - Cuvântul în s*

pântecele tau, M
(de dou ori)

Palat purttor de lumin s’a
||

gtit ie, Stpâne, pântecele m
cel curat al dumnezeetei fiice.

Pogoar-Te i vino la dânsa i p
miluete fptura Ta, care a ||
dobândit rzboi pentru pizm, M
s’a inut în robia celui viclean, m
i-a pierdut frumuseea cea

jjj

dintâi i ateapt pogorîrea m
Ta cea mântuitoare. H

Gavriil arhanghelul de fa
||

vine ctre tine î strig ie,

ceea ce eti cu totul nevino- ||
vat: Bucur-te, deslegarea g*
blestemului i învierea celor H
czui; bucur-te, ceea ce sin-

gur ai fost aleas lui Bum-
nezeu; bucur-te, norul cel

||
însufleit al soarelui, care pri- m
metî pre Cel neîncput, ce va Hs se sllueasc în pântecele g-j

tu. |
Slav, l acum

;
fiLihira. glasul al d-Iea, ÎUS

singur glasul. p
îPf

Auzit-a Nsctoarea de
<||

Dumnezeu limba care nu o

tia; c gria ctre dânsa ar-

hanghelul graiuri de veste p
bun

;
i ea primind vestirea §f

cu credin, Te-a zmislit pre
||
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*3 Tine» Dumnezeule Cel mai

U înainte de veci. Pentru aceea
M i noi bucurându-ne, strigm

LA LITURGHIE
Tipica i din Canonul A caldului; Cântarea £#
a 3’W l a R-a; Apostolul Bilei, din Epistola £#
câtr* Evrei, <{ al Nsctoarei de Dumnezeu, &î?
din aceeai epistol. Evangelia zilei, dela
Mavcu, i a Nsctoarei de Dumnezeu 5£l|

dela Luca. 8#
stai

CHINONICUL U
'
aiitind mântuirii voia lua i numele Dom- &&

nuiui voiu chema.

Lî. mas muncim dou fierturi cu uudelemn M
ai hem vin. mulumind Pi ea sfinitei noastre >S!
Nsctoarei de Dumnezeu, pentru minunile 3£j5

cele îâcuie de dansa. 52

E ie: Dumnezeule, cela ce Te-

ii
ai întrupat din tr’ îns fr

S schimbare, druete înmii pa-
SS ce i sufletelor noastre mare
U mil.

DOXOLOGIA MRE
Estenia i Apolisuî. Apoi ceasul întâiu

Apoiisul deplin.



A C1NCEA A SFANULUI POST
jîândueala este asemenea ca i în celelalte Duminici,, cântând i rândueala sfântului dela

Mineiu, ce se va întâmpla.

Iar alii mai pre urm au aezat s se cânte în aceast, Duminica slujba cuvioasei Maicii

noastre Maria Egipteanca,

Dupi Psalmul îucepiitDr i obinuita Stîhologie, la D canine strigat-am, punem Stilurile pe 10:

I nchinându-te sfintelor lo~ %%

curî cil bucurie, ai luat de a- M
colo darul cltoriei spre fap-

||
ta bun cea de mântuire; ai fl
alergat grabnic cu bun c-

||
ltorie i trecând râul lorda- pl

nului, în locaul Boteztoru- H
lui te-ai slluit cu osârdie; £§

L *

OKWWW#CW M
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S

î slbticia patimilor o ai în-
tunecat cu vieaa ta cea bun,
împuinând prin înfrânare în-

M îierbântarile trupului, maic
!jf pururea fericit.

jjt
L ocuind în pustie, ai iep-

S
** dat chipurile patimilor din

sufletul tu, întiprind li -ti în-

g chipuirea lui Dumnezeu, cu-
*£ vioas, prin feluri de bunti;

i atâta ai strlucit, încât
i preste

.

aPc u°r a* trecut,
fericit, i te-ai ridicat de pre ;

p pmânt cu rugciunile tale c- |

tre Dumnezeu; i acum stând

P cu îndrzneal înaintea iui II

*| Hristos, prealudat Mrie II

P roag-te pentru sufletele H

noastre.

Slav, glasul al 4-iea* !

Puterea crucii Tale, HriV j

toase, a fcut minune; c i
ceea ce mai înainte era czu-
t de tot, s’a nevoit cu nevo-
in pustniceasc. De unde i
lepdând neputina, vitejete
a sttut împotriva diavolului.
Pentru aceasta luând i dar

biruina, se roag pentru
sufletele noastre.

p $ ura, -i Sâsolj irei, sa tain <: gho-u

p lui
; Dogmaticn,

|Î|
LA STÎHOAVN

Hî Stihirile Octoihulul, Slava, a Cuvioasei,
Pjj glasul al îMoa.

V ânrile sufletului i pati-
mile trupului ie-ai tiat cu
sabia postului; grealele gân-

dului cu izvorul sihstriei le-

ai înecat
; i cu curgerile la-

crimilor tale ai adpat toat
pustia i ne-aî odrslit nou
roduri de pocin* Pentru
aceasta cinstim pomenirea ta,

Cuvioasa.

i acum, a Nsctoarei,
glas acelei; Q*Xv~

Ominune tnai nou...

Troparul îu vierii.

Slav, a Cuvioasei, glasul »] 8-lea,

ntru tine Maic cu osârdie
s'a mântuit Cel dupre chip, c
luând^ crucea aî urmat lui Hris-
tos i lucrând ai învat s
nu se uite la trup, cci este
trector; ci s poarte grij de
suflet, de lucrul cel nemuritor.
Pentru aceasta i cu îngerii
împreun se bucur, Cuvioasa
Mrie, duhul tu.

i acum, a Nsctoarei.

Cela ce pentru noi Te-ai nscut..

Acestea lo zicem ; la iTumuezeii este Domnul,

i cealalt rândueafii, dup obiceiu.

LA UTRENIE
Dup tont râadu cei ia obinuit, trei Citome:
Al învierii cu al Nsctoarei da Dumnezeu,

pe 6; «cesta nl Trioduluî, pe 4, l al
Cuvioasei, pe 4.

Canon asupra bogatului i u Iui Lazâr.

Cântarea l-a, glasul al S leu, Irmos:

Apa trocându-o ca pre uscat,,,masatu-m’ai în bogia dul-
ceilor, veselindu-m în

toate zilele cu desftarea bo-



m

te gatului. Dar Te rog pre Tine,

£|
Mântuitorule, scap-m de foc

|j|

ca pre Lazr.

| I mbrcatu-m’am, Mântuito-
ri rule, cu desftrile, ca cel ce

H se îmbrac cu vison i cu
hain aurit; ci s nu m tri-

î§ mii pre mine în foc, ca pre
ga acela.

H Se veselea bogatul dede-
jN mult cu bogia i cu desfta-

Jjj
rea, în vieaa cea striccioas;

jg
pentru aceasta s’a osândit la

îl munci; iar Lazr cel srac

ff
s'a rcorit.

A Nsctoarei-

î! Cetele îngereti i omeneti

jg
te laud neîncetat, Maic, ca-

te* re nu tii de mire; c ai i-

{|
mit pre Fctorul ca prunc în

te* braele tale.

jjjj

Alt Canon al Cuvioasei, pe 5,

te* Cântarea l-a. glasul al 6-lea, Irmos:

- aiul mrii,.,

H |
rimite-mi lumin mie, ce-
lui ce prznuesc cu dra-

goste pomenirea ta cea pur-
ttoare de lumin i dumne-

te zeeac, Cuvioas, ceea ce stai

J|
înaintea lui Hrîstos, lumina

te cea neapropiat, mântuîn-

î| du-m din toate ispitele vieii,
te

jg
Cela ce ai venit cu trupul la

te* Egipteni, Cel necuprins i mai

U! înainte de veci Te-a artat
fr| din Egipt stea prea luminoas

A CINCEA A SFÂNTULUI POST
Se®

Domnul, Cel ce tie toate mai U
înainte de facerea lor. jj#

- m
Smva.

, ^
N etiind dumnezeetile po- Uf

rimei, prea cinstit, ai întinat M
chipul cel dumnezeesc; dar g*
prin dumnezeeasc purtare de

jfj
grij, iari L-ai curit, în- m
dumnezeindu-te, Cuvioas, Uf
prin faptele tale cele dumne- M
zeeti. Uf

$4
i acum, a Nsctoarei, Jfifr

Of MilostivîreaTa cea mult, M
Dumnezeul meu, i smerenia |§
Ta cea nespus. Cum ai ase-

||mnat cu îngerii pre pctoasa p
de mat înainte, ca pre o cu-

Uf
rat i fr prihan? Prin ru- m
gciunile Maicii Tale.

^
Catavaeie : £4

llD eschide-voiu gura mea,,. ^
Cânfares a 3-a, Trinoa: ^4va
u eti întrirea celor ce„. ^

Orecum aî mântuit, Hristoa- UA
se, pre Lazr dîn vpaie, M

aa s m mântueti i pre U
mine nevrednicul robul Tu Uf
din focul gheenei.

B ogaf sunt, Doamne, de pa- fj|

tîmi i de desftri; dar srac £?
ca Lazr de averea bunti- Uf
lor; ci m mântuete! ' M
Cu rou i cu vison se îm-

Uf
brac cel bogat, adic cu des- Uf
ftrile i cu pcatele; pentru M
aceasta arde în vpaie. îî
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Cuvântul, tuturor celor ce p-
g|

ctuesc, deslegarea grealelor. §|
m

A Nsctoarei.

H D-ne nou ajutor cu rug-
M ciunile taie Preacurat, gonind

|| nvlirile primejdiilor celor

||
cumplite.

AU Irmos

:

Pre Tine, Cela ce ui spânzurai...

Ctre porile pierzrii apro-

S£ piindu-te prin faptele cele ne-

i cuvioase, ti-a deschis ie por-

m ile pocinei prea cinstit, Cel

H ce a sfrâmat mai 'nainte cu

M puterea Dumnezeirii porile
fj iadului; fiind însui poarta
*8 vieii.

Pre ceea ce se fcuse mai-

H ’naînte arm pcatului o ai

£N artat, prin închinarea armei

f dumnezeetei cruci, atotbirui-

i toare tuturor armelor i vicle-

ni niîlor drceti, îndelung rb-
ÎS dtorule îndurate.

¥%
Slav,.,

Cela ce i-a vrsat sângele

H mai 'nainte pentru mântuirea
jHj tuturor, cu baia lacrmilor te-a

H fcut curat pre tine, ceea ce

H boleai cumplit cu stricciunea

g faptei celei rele; Cela ce a dat

H cu adevrat fiina tuturor.

*£ i acum, a Nsctoarei.

H Mai presus de tot cuvântul

H este minunea ce s'a fcut întru

S5 tine Fecioar; c cuvântul Ta-

i tlui întru tine duninezeete
sfa slluit; dând numai cu

m
Sedelna, plusul al 8-lea:

Podobie : Pre Inelpeciunea f-i Cuvântul,-

Toate sltrile trupului în- ^
frânându-i cu ostenelile si-

||
hstreti, i-ai artat înelep-

ciunea sufletului tu, viteaz;
c poftind s vezi crucea

||
Domnului, te-aî rstignit sîn- ||

gur pre tine lumii, pream-
||

rita. Drept aceea i spre râvna m
vieii îngereti cu dragoste te-

|J
ai îndemnat singur, preafe- m
ricit; roag-te lui Hristos H
Dumnezeu, s drueasc îer- p
tare de greale, celor ce cîns-

tesc cu dragoste sfânt pome- ft

nirea ta. M
Slav, i acum; a Nsctoarei.

Pre ceea ce esteu cereas- ^c î scriu, munte cu totul
||

sfânt, nor strlucit, s o lu-
dm; scar cereasc, raiu cu- ||
vânttor, mântuirea Evei i g
vistierie mare a toat lumea;

c întriînsa s^a lucrat mântui-
||

rea lumii i iertarea grealelor |
celor dedemult. Pentru aceasta

||
strigm ctre dânsa: Roag ^
pre Fiul tu i Dumnezeu, s

||
drueasc iertare de greaîe m
celor ce se închin cu credin H
preasfintei naterii tale.

Cântarea a 4-a, Irinoa

:

A uzibarn, Doamae, taina,..

^ e destnierda bogatul

8*

mm
cu

mâncarea si cu îmbrc- M
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*s mintea, veselîndu-se; iar La-

P zr poftea s se sature din

||
sfrâmturile mesei acestuia.

j§
Câinii lingeau ranele lui La-

*3 zr sracul, fcându-se mai

S
milostivi decât mititea boga-
tului ctre srac.

înaintea porii bogatului se
tvlea de demult Lazr, Mân-

ji
tuitorule, muticindu-se In ne-

jg
voile srciei; pentru aceasta

J|
acum se preamrete.

$$ A N&scâîoarei,

p Roag, Preacurat, pre Cel

||
ce L-ai nscut, s scoat din

H robia vrjmaului pre cei ce

p te laud; c tu singur eti
*3 folositoarea noastr.
*3

p Alt Irmos :

p D uranezeeasea Ta plecciune,.

Ca un ziditor al firii ome-

P netî, ca un izvor al milei i
p ca o bogie a milostivirii,

m Te-ai milostivit iubitorule de

P oameni, spre ceea ce a nzuit
îi la Tine

;
i o ai rpit deîa fiara

P cea pierztoare.

P $ârguindu-tes vezi crucea,

p te-ai luminat Marîe cu lumina
?! crucii Celui ce a ptimit pre

cruce
; rstignindu-te lumii, cu

voia dumnezeeasc, ca o vred-

H nic de minuni.

P Sluv.

P Ceea ce era mai nainte pri-

p cina rutilor a multora, pen-

tru pofta cea rea, ca soarele U
strlucind s’a artat povui-
toare cuvioas celor ce gre- P

ÎPt

i acum, a Nsctoarei. jjl

C ovârit-aî mintea celor ce- 3*

reti, cerule cel înelegtor al ||
împratului tuturor; ca afar
de legile firii aî nscut, Preacu- ||
rat, pre dttorul de lege i

|j|
fctorul tuturor, M

D
Cântarea a 5-a, Irmoa

:

p entru ce m'ai lepdat...

ac a vzut bogatul pre
Lazr în anurile lui

Avraam, în lumin i în slav ||
veselindu-se, a strigat: Prin- p
te Avraame, miluete-m pre
mine, cel ce sunt osândit dîn II
foc î cumplit mî se arde limba.

Avraam a zis bogatului : Te-ai
jjf

desmierdaf, veselindu-te cu g*
bogie lumeasc; pentru a- H
ceasta aicea te munceti în foc,

]g
în vecî, iar Lazr cel srac II
se bucur întru veselia cea M
nesfârit. H
Bogat m’am fcut cu îne-

||
lciunea lumii, cheltuind ti-ml H
toat vieaa întru pofte ca i
bogatul, iubitorule de oameni,
ci m rog îndurrilor Tale, s ||m mântuesc de foc, precum
s’a mântuit Lazr.

A Nscatoarei.

Având îndrzneal ctre £?
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Fiul tu, Preacurat, ca o mai-

c, nu trece cu vederea pur-

tarea de grij cea pentru noi

cei de un neam, rugmu-ne

;

c pre tine singura te punem
rugtoare bine primit, noi,

cretinii, ctre Stpânul.

AU Irmos

:

fîimaezee astia aratare, Hristoase.-.

Moisi s’a preamrit oare-

când In Sinai, vzând tainic jkJ

dosuMurDumnezeu, preaju-
datul, însemnând tain strein;

iar acum Maria cu osârdie c-
zând la preacurata icoan a

nstrapei care ine man, a

luat viea îngereasc.

i acum, a Nsctoarei. ^
O tain cunoscând ceata M

profeilor, taina ce s
J

a fcut p
întru tine, Preacurat, în multe g
chipuri mai ’nainte au grit de

gj
tine cu dumnezeetî cuvinte m
de tain; iar acum czând p
Maria la preacurat icoana ^
nstrapei, care a inut mana, p
te-a rugat pre tine s fii che- g*
zuire pctoilor ctre Dum- P

Cuctiirea a B-a, Irmos: ^
t uvaete-ui, Mântuitorule,.*

g|

nezeu.

Dorind s vad frumuseea
casei Tale, precum zice psal-

mistui, ceea ce a spurcat s-
lluirea Ta, s*a fcut loca
înelegtor slavei Tale, Prin

rugciunile cele înelegtoare,
ale celei ce nu tie de brbat,
care s’a fcut loca al Tu,
Hristoase, fa-m i pre mine
loca Duhului celui atotfctor.

Slavi.

Ceea ce a vânat pre muli
cu undia trupului, adec cu

ochii, i La fcut mâncare dia-

volului, prin scurt dulcea,
s’a vânat cu tot adevrul de
dumnezeescul dar al cinstitei

cruci, fcându-se mâncare dul-

ce lui Hristos.

Bogatul s’a osândit pre sine p
la vpaia focului, prin î$

vieaa cea desmierdat ;
iar g*

Lazr cel srac, alegându-i %%

srcia în vieaa de aici, s’a||

învrednicit bucuriei celei ne-
gjj

sfârite. P
Lazr s’a învrednicit în sâ-

nurîle lui Avraam, desftân- p
du-se Hristoase, cu vieaa cea p
venic

;
iar bogatul s’a osân- p

dit, s se munceasc în foc
|j

cu trupul i cu sufletul. p
Bogatul s’a osândit in foc P

pentru Lazr; iar pre mine p
pctosul rogu-m s nu m m
osândeti, Doamne, iubitorule ff
de oameni ;

ci m învredni- p
cete ca pre Lazr, luminii p
Taie. gf

A Nâsc&teatei.

S ne mântuim de grealele |f
cele cumplite, Curat, prin ru-
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si? m
gdunile tale, Nsctoare de
Dumnezeu, i s dobândim,
Preacurat, strlucirea cea
dumnezeeasca a Fiului lui

Dumnezeu, Celui ce s’a întru-

pat din tine, precum nu se

poate spune.

Alt Irmos.

Adâncul cel mai de jos...

Bucur-se, Mrie, otile în-

gereti, vzând întru tine prea-
cuvioas viea întocmai cu
a lor i strig: slav fie Dom-
nului.

Infricoaz-se adunrile în-

tunecailor draci de tria ta

cea rbdtoare
;
c femeie

fiind, goal i singur, cu prea-
mrire i-ai ruinat

Slav.

Strin cit-ai ca soarele, prea-
ludat Mrie, i toat pustia

o ai luminat cu minunile; pen-
tru aceasta lumineaz-m i
pre mine cu lumina ta.

i acum, a Nsctoarei.

Luminându-se îngerii cu
slava Celui nscut aî tu, Fe-
cioar, au strigat: Pace nou
tuturor i pre pmânt oame-
nilor bunvoire.

CONDAC

glasul al 3-lea.

Potlobui : Fecioara astzi...

Ceea ce erai plin de tot

felul de pcate mai ’nainte,

astzi te-ai artat aleas lui M
Hristos, prin pocin urmând
vieii îngereti, i cu arma
crucii pierzi pe draci. Pentru U
aceasta te-ai artat mireas
împriei, Mrie prealudat. H

mMmmmmmm

mm
m

ICOS

:

Pre tine, mielueaua i fiica

lui Hristos, astzi cu cântri
te ludam, Mrie pururea sl-
vit, care te-ai artat cres-

când între Egipteni i din toat
rtcirea lor ai scpat; |i de
acolo te-ai adus bun i de-

svârit odrasl Bisericii, prîn

post i prin rugciune. C ne-

voindu-te mai presus de m-
sura firii omeneti, te-ai înlat
întru Hristos, prin viea i
prin fapte. Pentru aceasta te-aî

artat mireas împriei ce-

rurilor, Mrie prealudat,

Id loc do Hînaxar, cetim vlcoa Cuvioasei
maicei noastre Mari a Egipteanca.

(Caut-o la sfâritul crii).

Cântarea a 7-a, Irmos:

Din lude ea, mergând tinerii...

P recum a fost dedemult Iov

în rane, cu viermi l în

gunoiu, aa a ezut i Lazr
înaintea porii bogatului, stri-

gând: Dumnezeul prinilor
notri, bine eti cuvântat

Zcând înaintea porii ne-
milostivului bogat, Lazr de- §?
demult atepta mcar frâ- ff
mturi din masa lui i nime-

jg
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nea nu-i da; dar în locul a-

cel ora a aflat sânul lui Avraam.

Izbvete-ni de partea ne-
mîlostivuîuî bogat, Hristoase
al meu, rogu-m î, rânduin-
du-m împreun cu Lazr cei

srac, m învrednicete a stri-

ga ie cu mulumit: Dum-
nezeul prinilor notri, bine
eti cuvântat

A N&scâto&reL

Intrupându-Te din pântece
fecioresc, Te-ai artat spre
mântuirea noastr; pentru a-

ceasta tiind pre Maica Ta
Nsctoare deDumnezeu, stri-

gm ie cu mulumit : Dum-
nezeul prinilor notri, bine
eti cuvântat.

Alt Irmos :

Tinerii, in Vavilon, au clcat.

.

Marele Intre prini, îne-
leptul Zosima, înconjurând
pustia, s’a învrednicit a vedea
pre Cuvioasa i a strigat: Bine
eti cuvântat Dumnezeul p-
rinilor notri.

^Pentru ce ai venit, printe,
s vezi o femeie înstreinat
de toata buntatea cea lucr-
toare ? strigat-a ctre btrâ-
nul Cuvioasa i a cântat: Bine
eti cuvântat Dumnezeul p-
rinilor notri.

Slav.

Omorîndu-i, fericit, slt-

rile patimilor tale, te odihneti
acum în limanul neptimirii,
strigând : Bine eti cuvântat
Dumnezeul prinilor notri.

l acum, a Nsctoarei.

Z mislit-ai cu chip negrit,
rmânând Fecioar preacu-
rat, i ai nscut mântuirea
lumii, pre Hristos Dumnezeul
nostru. Pentru aceasta toi
credincioii pre tine cu cân-
tri te slvim.

Cântarea a S-a, Irmos:

ne apte ori cuptorul.,,

u vemânt rou, cu vtson
i cu porfîr se îmbrca

de demult, luminat, bogatul
cei ticlos

;
iar Lazr cel s-

rac ru zcea la poarta lui,

poftind s sature dîn frâm-
turile ce cdeau din mas i
nimenea nu-i da lui

;
pentru

aceastaîmprteteacum întru

slav împreun cu Hristos.

La poarta bogatului zcea
Lazr cu trupul putred de
rane i poftea s se sature de
frâmturi i nimenea nu-i

da lui; iar câinii cu milosti-

vire îi lingeau cu limba bu-
bele lui î ranele. Pentru a-

ceasta s'a învrednicit raiul

desftrii.

Imbogitu-m'am i eu, mult
milostive, cu dulceuri, întru

desftarea vieii acesteia, ca
i bogatul de demult, ce se îm-

M

mm

a*

m

M

m
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brca în toate zilele în por-
fir; i însumi eu m judec
spre pierzare, pentru desf-
trile s înelciunile mele.
Pentru aceasta, Hristoase,m
rog ie, s m scuteti de
focul cel venic întru toi vecii.

A Trei mei.

P re Dumnezeirea cea întreit

lumintoare, care slobozete
o raza dîn o fire în trei fee,
pre Tatl cel fr început, pre
Cuvântul Tatlui, cel de o fire,

i pre Duhul cel de o fiin,
carele împreun împrete,
tineri binecuvântai-L, preoi
ludai-L, popoare preaînla-
i-L Intru toi vecii.

Alt Irmos :

I frîcoeaz'lo i te teme-..

Cela ce cerci adâncurile ini-

mii i tii toate ale noastre
mai nainte de a fi, Mântuito-
rule, ai rpit dîn vieaa cea
silnic pre ceea ce a alergat

la iubirea Ta de oameni, care
strig neîncetat: Preoi bine-
cuvântai, popoare preaînl-
ai pre Hristos în veci.

O ! Cât este de cinstit schim-
barea mutrii tale ctre cele

mm bune, cuvioas l O ! Dra-
goste dumnezeeasc a ta, care
ai urît dulceile trupeti î O

!

Credina ta cea fierbinte i
dumnezeeasc, prealudat

|| Mrie! Care cu o credin o

ludm i o preaînlm întru

toi vecii.

Binecuvântm pre Tatl..

Aflat-ai plata durerilor i
rspltirea ostenelilor tale,

cinstit Mrie, prin care ai

surpat pre vrjmaul cel uci-

ga; i acum strigi împreun
cu îngerii cântare fr tcere,
ludând i prea înlând pre
Hristos întru toi vecii.

i acuni, n Nsctoarei.

P re mine tot nTa Inoit pen-

tru buntate, în pântecele

tu, Preacurat
;

nestricând

osebirile amândoror firi, ca un
Stpân al tuturor vecilor.
Pentru aceasta pre tine, ca pre
o pricin a mântuirii noastre,

cu cântri te ludm întru

toi vecii.

Cântarea a 9-a, Irmos:

p re tine. cea neispitit,-,

F -m, Hristoase, srac ca
Lazr, rogu-m, fugrind

poftele desftrilor mele, ca
un Dumnezeu din fire; iar

întru bunti m f bogat;
ca prin credin, cu cântri s
Te slvesc.

B ogat i nemilostiv fiind,

nu m ?am uitat prin credin
Ia mintea mea, lepdat fiind

înaintea porilor poruncilor

Tale, iubitorule de oameni

;

ci ca un îndurat i iubitor,

Mm*m
MMM
£#
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ridic-m ca i de demult pre
Lazr, prietenul Tu cel mort
de patru zile,

T o ti am îneles pilda St-
pânului; deci, toi credincioii

s urîm nemîlostivirea boga-
tului, ca sa scpm de munc
i s sltm pururea în sânu-
rile lui Avraam.

A Nsctoarei.

Pre tine, ceea ce ai inut
în brae pre Dumnezeu cel

nevzut, Carele este ludat în

cer de toat fptura i prin

tine ne druete nou puru-
rea mântuire, cu credin te

slvim.

Alt Irmos :

Nu te tângui pentru mim;..

Lesne ai rbdat Maic os-

teneala pustiei, mdreptându-
te cu puterea cea tare a lui

Hrîstos; ca gândurile cele

spurcate ce-i veneau le-ai

stins, preacinstit, cu izvoa-
rele dumnezeetilor lacrimi,

ceea ce eti vârful sihatrilor,

lauda cuviosiior.
9

Cu raze prea luminoase
te-a luminat pre tine Fecioara
i Preacurata, ceea ce una a

m nscut pre Hristos lumina, f-
*3 cându-te înfricoat vrjma-
** ilor pre tine, cinstit. i tu-

turor artându -te, Mrie, a fi

podoaba pustnicilor, întrirea
cuvîoilor.

Slav.

Lsând înelepete toate
cele pmânteti, te-ai artat
salaluire cinstit Duhului; ci

roag pre singur Mântuitorul
Hristos s scape de rutile
lumeti pre cei ce svâresc
cu credin dumnezeeasc po-
menirea ta.

l acum, a Nsctoarei.

Tmdu-te de legile fireti.

Fecioar, ai nscut curat mai
presus de fire prunc tânr pre
pmânt, pre Cel ce este dt-
tor de lege i Vechi de zile,

ceea ce eti cer înelegtor ai

Fctorului tuturor. Pentru
aceasta cu credin i cu dra-
goste pre tine te fericim.

LUMINÂNDA ÎNVIERII

Apoi Slav, «Cuvioasei.

Podobia: Ceia ce ai împodobit cerul...

Pild de pocin avându-
te pre tine, cuvioas Mrie
roag pre Hristos s ne d-
riieasc nou aceasta în vre-
mea postului; ca prin credin-
i prin dragoste s te lu-

dm pre tine cu cântri.

i acum, a Nsctoarei.

Ceea ce eti îndulcirea în-

gerilor, bucuria celor scârbii,
prtinitoare cretinilor, Fe-
cioar, Maica Domnului, spri-

jinete-m l m izbvete de
muncile cele venice.
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LA LAUDE

Patra Stihfrl ale Iqvierii, din Octoîli, i patru
ale Iui Analolie; apoi cântam, Stih.:

8 coal-Te,Doanme, Dumnezeul meu
,
înal-se

mâna Ta, nu uita pre aâciî Ti pâu în sfârâit.

Glasul l-iu, singur glasul.

Nu este împria lui Dum-
nezeu mâncarea i butura,
ci dreptatea i nevoina cu
sfinenie. Pentru aceasta, nici

bogaii nu vor intra întrînsa,

cî numai câi pun averile lor

în mâinile sracilor; acestea
înva i David proorocul, zi-

când : Brbat drept este cel

ce miluete în toate zilele, cei

ce se desfteazâ întru Dom-
nul, umbl în lumina Lui i
carele' nu se va poticni. Aces-
tea toate s'au scris, spre în-

vtura noastr; ca postind,
s facem buntate i aa va
da nou Domnul, în locul ce-

lor pmânteti, cele cereti.

Slav, tot aceasta.

l acum:

Prea Maecuvântat eti,.,

DOX0LOGIA MAPE

Ectemile i ApolisuL

LA LITIE

Stihira Evangheliei i celelalte.

«M»

LA LITURGHIE
Fericirite glasului, Prochimenul glasului i al

sfintei, glasul al 4-lea.

Minunat este Dumnezeu intru sfinii Si,
Dumnezeul lui Israil.

Stih :

Intru adunri binecuvântai pre Duninezeu-

Apostolul zilei, din cartea ctre Evrei, l al

Cuvioasei, din cartea ceac&tre GalaienL Evan-
ghelia 2 ] iei, deia Marcu, i a cuvioasei, de ia

Luea.

CHINONICUL

Ludai pre Dom -iul...

Altul

:

ntru pomenirea venic va îi...

Iar la mas n osptm ca i in celelalte

Duminici.

DUMINICA SEARA
La Doamne strigat-am.punem StiliirJle pe 10

i cântm patru ale glasului, din Ocioih, cele

do umilin, trei podobnice ale Triodului i
trei din Mineiu, glasul î-iu,

Podubia: F ren ludailor muceoici.

rcînd, Hrîstoase, Cela
ce eti bogat, ai îmbo-

t pre oameni cu nemuri-
rea i cu strlucirea

;
pentru

aceasta îmbogete-m cu
bunti pre mine, cel ce am
srcit de dulceile lumii im împreun cu Lazr cel

srac, îzbâvindu-m de mun-
ca bogatului i de gheena
care mi s'a gtit.

îmbogitu-m’am cumplit în

rutate t âm iubit desmierda-
rea, rrram îndestulat de des-

ftri în lume, Doamne, i
ni'am fcut vinovat focului

gheenei, neuitându-m, ca i
Lazr, la mintea mea cea fl-
mând; i lepdat fiind îna-

intea uilor faptelor celor
dumnezeeti, milostivete-Te
spre mine, Stpâne.
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AM Stlhirâ. h Iul Teodor, glasul l-iu:

Podobia: Nor luminos pre Tine...

începând cu dragoste a a-
sea sptmân a cinstitului

post, s aducem, credincio-
ilor, cântare, înaintea przmi-
irii stâlprilor, Domnului Celui
ce vine în slav cu puterea
Dumnezeîfiî, în Ierusalim, ca
s omoare moartea. Pentru
aceasta s gtim cu bun
credin semnele biruinei,
ramurile buntilor, strigând:
Osana! fctorului tuturor.

i trei deia Mineiu.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

IEIRE

:

Lumina lin,..

Prochimen, glasul al S-Iea:

Dat- ai motenire celor ce se tem. .

cu Stihirile lui.

(CatiE-le la Duminica întâia a postului,
eeais, la pag. 239),

LA STIHOAVN
Stihirn zilei, de dou ori.

Glasul L-iu, singur glasul.

Minunat este obiceiul cel

milostiv al Mântuitorului pen-
tru noi, c având cunotina
celor ce vor s fie, ca i a ce-
lor ce sunt de fa, a vdit
viaa lui Lazr i a bogatului.
Deci, privind noi la sfâritul
amândorora acelora, s fugim
de cumplirea i de urîrea de
oameni a aceluia i sa râvnim
rbdrii i ateptrii cei în-

delungate a celuilalt, ca în-

cizindu-ne împreun cu dân-
sul în anurile lui Avraam,

s strigm: Drepte judec-
torul e, Doamne, slav ie.

Martiri ea.

P entru rugciunile tuturor
sfinilor, Doamne, i ale Nsc-
toarei de Dumnezeu, d-ne
nou pacea Ta î ne miluete,
ca un îndurat

Slav, l acum; a Nsctoarei,
los! Podobia.

C eea ce eti bucuria cetelor
cereti i pre pmânt, oameni-
lor, tare folositoare

; Preacu-
rat Fecioar, mântuete-ne
pre noi, cei ce scpm lâ tine;

c spre tine, dup Dumnezeu,
ndejdile ne-am pus, Nsc-
toare de Dumnezeu.

In Lunea stâlprilor

||

LA UTRENIE
ji Oâfitaa tteimieiie glasului.

|i
l)up& Întâia Stlliologie, cântm Sedelnele cele

j; de umilina, din Gctoih, l a Nsctoarei.

II
Dup a doua Srihologîe, zicem aceast Sedei-

n, glasul I-iu.

||

Po tichie : P ialra fiind pecetluit...

||

Ksturnând piatra împietri-
ri rii de pe inima mea,
|
Doamne, ridic sufletul meu

|

cel omorît de patimi, bunule,

:
im învrednicete s-Ti aduc,

|
Stpâne, cu umilin sîâîpri

f
de fapte bune, ca Biruitorului

!i
Iadului; ca s dobândesc

ii viaa cea venic, ludând
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^puterea î milostivirea Ta,

II
unule iubitorule de oameni.

9*3
9*8

9*8

9*8

9*8

*3 ,

Slav, tot aceasta,

I acum, a Nsctoarei-

Minunea minunilor vzând
9*8 întru tine, fptura se bucur,
£5 ceea ce eti plin de dar; c
m ai zmislit fr smân i ai

H nscut negrit pre Cel ce* nu pot

H sa-L vad mai marii cetelor

îl îngereti. Pre Carele roag-L,

H Nsctoare de Dumnezeu, pen-
m tru sufletele noastre.
9*8

Dup a treia stihologic, Sedeloa glasul I-lu:
9*8

9*8
9*8

9*8

Podobia: Piatra iiind pecetluit-..

^ începând a asea sptmâ-
ni na a postului, s aducem cân-

ii tare, mai 'nainte de prznu-

H irea Stâlprilor, lui Hristos,
*8 Celui ce vine pentru noi s
H ead pre mânzul as in ei, ca

H s spun Tatlui dobitocia

9*8 pgânilor, ca un împrat. Deci,

jjjj
s-I gtim toi ramuri de

88 bunti, ca s vedem i în-

H vierea Lui, bucurându-ne.
9(8^ Slav, tot aceasta.

|8 i acum. a Nsctoarei,

Jg
M âinile tale, cele dumne-

9*8 zeeti, cu care ai inut pre F-
li cforul întrupat pentru bun-

Jg
tatea Lui, tinzându-le Fecioar

JS preasfânt, roag L s ne îz-

g bveasc de suprri, de pa-
timi i de primejdii, pre cari cu
dragoste te ludm i strigm
ie: Slav Celui ce S'asiuit

m
88
8*
88

întru tine
;
slav Celui cea ieit m

din tine; slav Celui ce ne-a
slobozit pre noi, prin naterea J8
ta.

Psalmul 50.

M
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

i cântm Canonul Mineralul. i aceast

TRICÂNTARE

Cântarea l-a, glasul l-iu, Irmos:

Cântare de biruin-..

S omorîm patimile cu pos- m
tul, s înviem duhul prin jf

faptele dumnezeeti, ca s 88

vedem cinstita patim a lui H
Hristos cu gând curat. g*

P re mine, cel ce am urmat
nravului nemilostivului bo- 88

gat, îndurate iubitorule de oa-

meni, rânduete-m împreun g
cu Lazr cel srac, rogu-m; H
izbvindu-m din vpaie i din ||
focul cel nestins. 88

Postit-am, de toate faptele
||

bune i m’am osptat pân la %%
saiu cu grealele, Doamne

;

ci "m satur de mâncarea cea m
mântuitoare i cinstit, pre
mine cel ce ru am flmânzit

88
A Nsctoarei. 88

Pre mine, cel osândit i a- gj
runcat în pedeaps pentru
faptele mele, Preacurat St-

||
pân, îndur-te de m mân- 88
tuete, ceea ce ai nscut pre SJ
Dumnezeu Cel prea îndurat II

88
Alt Irmos, glasul acelai

: 88
Lui Dumnezeu, Celui ce a.. ^8

S întâmpinm credincioii 88
*vf
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H i mai ’naînte, prznuindu-1 îu-

minat; ca s ne învrednicim
a vedeai patima cea de viea
purttoare.

V ine i merge Hristos la Ie-

rusalim, ca un împrat, ezând
pre mânzul asinei; ca s su-
pun dobitocia pgânilor sub
jugul Tatlui.

Slav, a Treimei.

U nime, ceea ce eti întru o
Dumnezeire în trei fee, Dum-
nezeule Printe Cel nenscut
i Fiule unule nscut i unule
Duh uie Sfinte, împrie în-

tocmai stpânitoare, mîlue-
te-ne pre noi.

Si acum, a Nsctoarei.

Preaslvite s'au grit de tine

prelutindenea, c ai nscut cu
trup pre Fctorul tuturor,

Nsctoare de Dumnezeu, M-
rie, ceea ce nu tii de mire
i eti neispitit de nunt.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Iat, vine Hristos la cetatea
Vithfagi, bucur-te Vitanie, pa-
tria lui Lazr; c ie-i va
arta minunea mare, înviind
pre Lazr din mori.

Irmosul

:

*J Lui Dumnezeu, Celui ce a
m „ajutat în Egipt lui Moisi i
J2 „printr’însul a cufundat pre
P „Faraon cu toat oastea lui,

<*§ ÎN LUNEA Ste
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„s-I cântm cântarea de bi-

„ruin, c S'a prea slvit.

Cântarea: a b-u. Irmos;

De carele se înfricoeaz...

C u gânduri neroditoare
m’am îmbogit eu, ti-

closul
; sufletul mi-am spurcat

cu pofte nelegiute i m în-

conjur întunerecul desndj-
duirîi; strlucete-mi, Dumne-
zeul meu, lumina pocinei.

P recum ai luminat de de-
mult pre orbul cel din natere,
lumineaz-mi i sufletul meu,
carele nu vede lumina Ta, mi-
lostive, ci este îngropat întru

întunerecul uitrii cei rele î
în grijile lumii.

Postind îlîe, a deschis ce-
rurile i a adpat cu ploi p-
mântul cel însetat S postim
i noi vrsând izvoare de la-

crimi sufleteti, ca s ne mi-
luim.

A. Nsctoarei.

Ca o vi însufleit ai în-

florit nou strugurul cel copt,

Preacurat Fecioar, carele a
izvorît vinul iertrii i a uscat
beia pcatului.

Alt Irmos:

Cântarea celor fr de trup...

D eschisu-s’ata uile cele din
’naîntea învierii lui Lazr ; c
vine Hristos s ridice pre cel

mort, ca din somn, i s bl -

rueasc cu vieaa pre moarte.

î»

mummm
3»
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Mare este lauda ta, o! Vî-

tanie, ea te-aî învrednicit a

primi oaspe pre Fctorul, stri-

gând: Binecuvântai lucrurile

Domnului pre Domnul.

A Treime!.

Binecuvântm pre Tatl...

i

3re tine, Unîmea cea în-

treit, mai presus de fiin,
ceea ce Te uneti dupre chip

întru desprirea feelor, pre

Tatl, pre Fiul i pre Duhul
cel dumnezeesc slvim.

i acum, a Nsctoarei.

Bucurâ-te, strigm ie îm-
preun cu îngerul, c ai ridi-

cat bucurie în lume, pre Mân-
tuitorul lumii; pre Carele
roag-L, Fecioar prealudat.

Slav ie, Dumnezeul uostrn, slav ie.

Cântare aducem ie, c ai

înclecat pre mânz, Cela ce

ezi pre heruvimi întru înl-
ime, ca s supui pre toi,

Hristoase, stpânirii Tale.

Irmosul: S ludm, bine s cuvântm.

Cântarea celor fr de tru-

curi -aducem ie, ca i ti-

nerii în cuptor i cântând
„zicem: Binecuvântai i prea
„înlai pre Hristos în veci".

Cântarea a 9-a, Irmos

:

Izvorul cel primitor...

O morît fiind de greale
multe, sunt cuprins în

mormântul lene viril, având

deasupra mea pusa piatra des-

ndjduirii; pe care ridicân-

du-o, Hristoase, cu mila Ta,

înviaz-m ca i mai ’naînte

pre Lazr.

S fugim de asemnarea
bogatului, cel osândit în v-
paia cea nestins, s iubim

rbdarea lui Lazr cea cu du-

reri, ca s ne tnângâe pre noî

Iisus i prtai împriei s
ne fac.

S iubim postul cel ucig-
tor de patimi, s ne îndelet-

nicim întru rugciuni cu dea-

dinsul, s plângem, s ne
tânguim î s suspinm fier-

binte; ca, ducându-ne de aici,

s ne primeasc Avraam în

anurile sale*

A Nsctoarei.

Odorul fecioriei cel dum-
nezeesc, singur îndreptarea

strmoilor, izvorul carele iz-

vorte adâncul milostivirii,

pre Nsctoarea de Dumne-
zeu, frumuseea lui lacov, cei

ce ne-am mântuit printFînsa

s o ludm.
Alt Irmos

^re tine, ua cea ineuiaiâ...

Astzi umblând Hristos pre

lâng Iordan, I s
?a artat boala

lui Lazr i ca un mai înainte

cunosctor, a zis : Boala a-

ceasta nu este spre moarte.
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G tete-te Vîtanie, împodo-
bete-i dumnezeete intrrile
tale, lrgete- ti curile

;
c iat

vine Stpânul cu apostolii, ca
s învieze pre cela ce l-aî

crescut.

Sluv, a Treimel.

Pre Tine, Un inie în trei ipos-
tasuri i fiin nedesprit,
Te slvete oastea celor câte
cu ase aripi i neamul ome-
nesc cu cântri Te ludam.

i acum, a Nsctoarei.

Pre Tine Cel ce Te-ai ns-
cut din Tatl fr de ani si

din mum cu chip negrit sub
ani, spre mântuirea tuturor,
ea pre un fctor i stpân,
cu cântri Te slvim.

j*3 Slava ie, Dumnezeul nostru. el ava ie.
#3

||
u~u ramurile facerii de bine

ÎS fiind i stâlprile curtei, s
jj

ne gtim toi s Întâmpinm
*3 pre Hristos, ca pre unul Dum-
£f nezeul nostru, Care vine Ia

J3
ierusalim.

H Irmosul

:

H Pre tine Nsctoare de Dum-
jj|

„nezeu Fecioar, pre ceea ce

H „te-a vzut profetul Iezechiil
„u, prin care nimenea n’a

*3 „trecut, fr numai Dumnezeu

P „singur, cu cântri te slvim".

Apoi:

Cade-se s te fericim...

Luminând» glasului, de trei ori.

LA STIHOAVN
StiLira silei, glasul al 5-lea.

S nu.m osândeti pre
mine, Hrisfoase, în vpaia
gheenei, ca pre bogatul pentru
Lazar; ci-mi druete mie,
celui ce m rog cu plângere,
o pictur din iubirea de oa-
meni, Dumnezeule, i m mi-
lueste.

(de dou ort).

A Mucenicilor.

Binecuvântat este oastea
împratului ceresc, c de i
au fost pmântenii purttori
de chinuri, dar s’au sârguits ajung la vrednicia înge-
reasc, de trupuri nebâgând
seam; i prin patimi s’au în-
vrednicit cinstei celor fr de
trupuri. Pentru rugciunile lor,

Doamne, trimite nou mare §5
mila.

Slav, l acum
; a Nsctoarei,

Ceea ce eti plin de dar, fii

mijlocitoare cu rugciunile tale 34
i cere sufletelor noastre mul- H
imea îndurrilor î iertare de
multe greale, rugmu-ne. H

gîl celelalte* dup rândulalâ. M

La ceasul al aselea

Troparul proorociel, glasul al 6-lea,

Aceasta este, Dumnezeule, §|
ziua cea înfricoat, a crei

3*mm
3?
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înserare nu ne ndjduim s
o ajungem; i aceasta a o

vedea ne-ai Învrednicit pre

noi, cti iubirea Ta de oameni,
întreit sfinte, slav ie.

Slavii, l acum ; tot aceasta.

Prochimen, glasul al ti-lca:

Ha se veseleasc inima celor ce caut pre

Domnul.,.

Stih!

Mrturisii-v Domnului i chemai
numele Lui.

Dlu proorocla Isaîei, eetire.

Cap. 48—49, v.-rs. 1 7—4.

a grete Domnul, Mântuitorul tu,
sfântul lui lsrail: „Eu sunt Domnui
Dumnezeul tu care te înva spre fo-

losul tu i te duce pe calea pe care tre-

hnete s mergi. Dac ai îi luat aminte la

poruncile mele, fericirea ta ar îl fost aseme-
nea unui râu v dreptatea ta ca valurile mrii.

l va îi seminia ta ea nisipul rn&ril i odras-

lele pântecelui tu ea pulberea pmântului.

Nimic nu va nimici, nici nu va terge nu-

mele tu înaintea mea! Ieii din Babilon t

îugii din Caldeia cu cântece de veselie!

Vestii, facei cunoscut tirea, ducei-o pân
la marginile pmântului! Zicei : Domnul rs-
cumpr pe sluga sa laeov, Dar lor nu le

este sete în pustiu unde el îi duce el le iz-

vorte ap din stânc. El despic stânca i
apa ânete! Nn este pace, zice Domnul,
pentru cei fr de lege

!"

Ascultai cstroavelor, luai aminte popoare

deprtatei Domnul m’u chemat deta naterea
mea, din pântecele maicii mele ml-a spus pe

nume. Fcut-a din gura mea sabie ascuit
;
as-

cunsu-m’a la umbra mâinii sale. Fâeut-a din

mine sgeat ascuit i în tolba sa laoparte

m'a pus, i mi-a zis mie
:
„Tu eti sluga mea

rsrail, intru care eu raâ voiu proslvi 1“ Dar eu

îmi spuneam
:
„In deert m’aro trudit, In zadar

i pentru nimic mi-ara prpdit puterea mea !“

Partea ce ml se cuvine mie este la Domnul

527 H
" £4

î rsplata mea la Dumnezeul meu.

Prochimen, glasul al 6-lea

:

tl ine este cuvântat Domnul Dumnezeul lui

îsrail, din veac i pân în veac.

Stih:

M rturieli-v Domnului, c este bun, c iu

veac este mila Lui.

In Lunea stâlprilor

M

SEARA

Dup obinuita stihologio.la Doamne slrlgat-am

punem stilurile pe 9: trei ale Trjodu'ui i trei £4
de!a Mineiu, i cânlm stilurile podobnice, £4

facerea Iui iosiî, 84

Glasul al 6 lea.

Podobia : T oal ndejdea pnindu-i...

S rin multe greale i prin

JH destniertrile vieii mi-

am bolnvit sufletul, eu tic-

fotii, i zac pururea pre pa-

tul trândviei, Stpâne. Ci strig

ie, prea milostive: Venind,

cerceteaz-m, dându-mî în-

trire i mil, i nu m lsa
pre mine, ca nu cândva s
adorm întru moarte; i s nu

se bucure de pieîrea mea vrj-

maul, cel ce caut pururea,

Mântuitorule, s m trag în-

tru adâncurile iadului.

R âvnind nebunete boga-

tului celui nemilostiv, cu dul-

ceaam veselesc, în desmier-

dri i în pofte cuftmdându-

ni
;

si vzându-mî mintea,

Doamne, zcând pururea
înaintea uilor pocinei ca i
Lazr, o trec fr simire fl-

mând fiind i bolnav i r-
nit de patimi

;
pentru aceasta

vinovat sunt a fi în vpaia
gheenei; din care scap-m,
Stpâne, unule mult milostive.

Alt stihirâ, a iui Teodor, glasul al 5-lea.

84m
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Eodohia; J) oamno, pi e vremea lui Moi si.

D oamne, umblând cu trupul

pre lâng Iordan, aî spus mai
înainte c nu este boala lui

Lazr de moarte ;
ci ca s'a

îngduit pentru slava Ta, Dum-
nezeul nostru* Laud slavei

lucrului Tu î puterii Tale

celei a toate, c ai surpat

moartea pentru mulimea mi-

lostivirii, iubîtorulede oameni.

yi trei din Mlnelu.

Slavg, î acum; a Nsctoarei*

Prochimen, glasul nl 4-Ieu:

bun, c iuM arari eii-v Domnului c
veac cete mila

GBE6

ImL

Stih:

Sa klcjI cei mântuii de Domnul.

DeJa Facere, cetire.

Cap. 27, vere 1—41-

ar dup ce a Imb&irâuii Isaac i au slbii

vederile ochilor si, a chemat pe Jsav, pe

fim su ceim&imare.i i-azis: „Fiul meu''

„Zis-a acela: *latâ-ni!“ i Isaac a zis - „Iat

eu atu îmbtrânit i uu tiu ziua morii melc
la-U dar uneltele tale: tolba i arcul, î iei

la câmp i ad. mi ceva vânat ;
s-mi faci

mâncare, cum îmi placo mie, i arl-mi sa

muftao, ca s to blnecuvimeze sufletul meu
pâoâ nu mor<!

. Reboca îns a auzit ce a zis*

isaac ctre fiul su Isav, S'a dus deci lsav la

câmp s v&uoze vâiiitt pentru tatl su; iar

Reboca a zia ctre lacov, fiul cel mai mie
„tat, eu am auzit pe tatl tu grind cu Isav.

fratele tu, i zicând :
„Ad vânat l t-mi o

mâncare sâ mnânc i s to lifacuvlulezînaln

tea Domnului, pân a nu muri". Acum dar,

fiul meu, ascult ce am s&-i poruncesc : Du-te

la turm l adâ-mi do acolo doi iezi tineri i
buni î voluface din ei mâncare, cum îi placr

tatlui tu; iar tu o vei duce tatlui tu s
mnânce, ca sâ te binecuvinteze tatl tu
înainte de a muri*

1

, lacov insa a zis ctre
Reboca, mfuna sa: „Uav, fratele meu, e oni

pros, iar eu n’am pr, Nu cumva tatl meu
s m pipite i vofu. fi in ochii luJ, ca un lu

olfitor, i în loc de binecuvântare, voia atrage

asupra-mi blestem V" Zis-a mama sa: „Fiul

meu, asupra mea s fie blestemul acela; as-

cult numai povau mea l du-ie, de-mi ad <

iezii
1

'. Atunci ducântlu-se lacov, a luat i a ,

adus mamei sale Iezii, iar muma sa a galit i

mâncare, cum îi plcea tatlui luL Apoi a
;

luat Rebeca haina cea mai frumoas a lui
j

Isav, fiul oi cel mai mare, care era la ea tu

cas, i a îmbrcat pe lacov, fiul ei cel mai
|

mic; iar cu peiceleie iezilor a înfurat bra-

ule î prile goale ale gâtului lui. i a da
j

mâncarea i pâinea ce gtise în mâinile Lui
!

Jacov, fiul .su, i acesta a intrai Ju tatl su
i a zis; „Tatl" lur acola a rspuns: „lat-

j

m! Cine eti tu, copilul meu?" Zis-a lacov

ctre tatl su : „Eu sunt Isav, întâiul tu nîis-

cut. Am (Acut precum ml-ui poruncit, scoal

l ezi do mnânc din vânatul meu, ca a
m bmecuvinteze sufletul tu". Zis-a Istiac

ctre fiu) su :
„Cum l-ai gsit ua curând,

fiul meu ?" i acesta a zis : „Domnul Dum-
nezeul tu mi l-a scos înainte". ZIs-a Isaac

iari ctre lacov :
„Apropie-te s te pipcsc,

j'jul meu, do eti tu iiul meu isav, sau nu“, i s'a

apropiat bicov de Isaac, tatl su, iar acesta l-a

pipit i a zis; „Glasul este glasul iul lacov, iar

mâinile sunt mâinile lui JeaV- Dar nu l-a cuno-

scut, pentruc mâinile lui erau proase, ca mâî-

inile fratelui su Isav ; i l-a binecuvântat. J a

mai zis
:
„Tu oare eti îiul meu Isav ?

H i
lacov a rspuns: „Eu". Zis-a Isaac: „Adâ-mi

i voiu mânca din vânatul fiului meu, ca s
bluocuvinteze sufletul meu". i i-n adus i a

mâncat; apoi i-a adus l vin i a but. Dup
aceea Isa»c, tatl su, i-a zis

:
„Apropie-te,

fiule, i m srut F Atunci s’a apropiat Iucov

si l-a srutat. i a simit Isaac mirosul hainei

iui i l-a binecuvântat l u zis: „Iat, miro-

sul iului meu e ca mirosul unui câmp bogat

po care l-a binecuvântat Domnul S-i dea

ie Dumnezeu din rou cerului i din gr-
simea pmântului, pâine mult i vin, S-i
slujeasc popoarele, i cpeteniile $h se în-

chine înaintea ta; sâ îîl stpân peste fraii

lai, î feciorii mamei tale sa i se închine ie ;

cel ce te va blestema s fie blestemat i bi-

necuvântat s fie cel ce te va binecuvânta
!“

Îndat ce a contenit Issue de binecuvântat

pe lacov, fiul su, i cum a ieit lacov clei a

faa tatlui su Isaac, a venit i isav eu vâ-

natul Iul. A fcui i el bucate i le-a adus

tatlui su, î a zis ctre tatl sîiu: „Scoal,

tat, i mnânc din vânatul fiului tu, cas
m binecuvinteze sufletul tu I" Iar Isaac, ta-

tl su, i-a zis: „Cine eti tu?“ Intel a zis:

„Eu sunt lsav, fiul tâu cel întâia nscut .

Atunci s’a cutremurat Isaac cu cutremur marc

foarte i a zis; „Dar cine i acela, care a

cutat i mi-a adus vânat i am mâncat delft

el înainte de a veni tu. i l-am binecuvântat

i binecuvântat va îi?" Iar Isav, auzind cu-

vintele tatlui su fsaao, n strigat cu glas

mare i foarte dureros l n zis ctre tatl su

:

„Binecuvinteaz-mft i pe mine. tat !“ Zls-a
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Isaae ctre el :
„A venit Iratele tu eu îne-

lciune i a luai binecuvântarea ta‘
l

, Iar Isav
a zis: „Din pricina oare c-1 cheam Iacov,
de aceea m'a înelat de dou ori? Deunzi
mi-a rpit dreptul de întâiul nscut, iar acum
mi-a rpit binecuvântarea mea". Apoi a zis

Isav ctre tatl su: „Nu mi- ai pstrat i mie
binecuvântare, iat ?“ Rspuns-a Isaac l a zis

lui Isav: „Iat stpân I-am fcut peste tine i
pe toi fraii lui i-am. fcut lui robi ; cu pâine
i cu vin l-aut druit. Dar cu tine ce s lac,

fiul meu? “ i a zis isav ctre Mi su
:
„Tat,

oare numai o binecuvântare ai tu? Bioecu-
vlateaz-m i pe mine, tat !“, i cum Isaac
tcea, Isav i-a ridicat glasul i a inceput a
plânge. Atunci rspunzând Isaac, tatl lui,

a zis ctre el
:
„lata, locuina ta va li un p-

mânt mnos i cerul Ii va trimite rou sa
;

cu sabia ta vei trai i vei îi supus îrateluî

tu ; va veni îns vremea când te vei ridica

£« i vei sîrâma jugul Iui de po grumazul tu".
jIS Do aceea ura Isav pe lacov pentru binecu-

jj

*j| vantarea, cu care-1 binecuvântase tatl su.

Ev Prochimen, glasul al 7-lea:
£5 nal-Te preste ceruri. Dumnezeule, i pres-

jj||

te tot pmântul slava Ta.

jS Stih:
îTS

j
ata este inima mea, Dumnezeule, gata este

1

inima mea.

jjjlj Dela Pilde, cetire.

ft Cap. 19, Vers. 16—25.

is-a Domnul ; Cel ce ia seama la porunc,
îi pstreaz sufletul su, iar cel ce
dispreuete cuvântul (lui Dumnezeu]

va muri. Cel ce are mil do srman împru-
mut Domnului i el îi va rsplti fapta lui

cea bun. Pedepsete pe feciorul tu eoi mai
e ndejde ide îndreptare), dar nu ajunge pân
acolo ca s-l omori. Ginul aprig la mânie
trebuie s fie pedepsit, dac îl crui odat,
trebuie s începi din nou. Ascult sfatul l
primete pova a, ca s fii înelept toat viaa
ta. Multe puneri Ia cale se sbticiuns în ini-

ma omului, dar numai sfatul Domnului ia

fiin. Omni se face plcut prin mrinimia lui;

mai de pre este un srac bun decât un om
mincinos. Frica de Dumuezeu duce la via
i ne îndestulm fr s fim lovii de neno-
rocire. Leneul îi inmoaie mâna în farfurie

i nu o duce la gur. Lovete pe cel ce bat-

jocorete i cel simplu va deveni înelept

;

mustr pe cel înelegtor i el va pricepe
tiina.

LA ST1HOAVN
Stiluxfi zilei, slabul al £-lea.

S capa-ne, Mântuitorule, de

*aas

5â$

lcomia cea vtmtoare de
suflet i ne rânduete cu La-
zr cel srac în sânuriie lui

Avraam; c Tu, bogat fiind

întru mil, aî srcit pentru
noi de bun voie i ne -ai adus
din stricciune la nestric-
ciune, ca un Dumnezeu mi-

lostiv i iubitor de oameni.

(do dou ori).

Martiriea

:

£ ela ce ai primit rbdarea
sfmilor mucenici, primete i
dela noi cântare, iubitoruîe de
oameni; druîndu-ne nou cu

rugciunile lor mare mil.

Slav, i acum: a Nsctoarei

g coate-ne din nevoile noas-
tre, Maica lui Dumnezeu,
ceea ce ai nscut pre fcto-
rul tuturor; ca s strigm tot-

deauna : Bucur-te, îoîositoa-

rea sufletelor noastre!

^ ^ ^ ^^^ ^

Iti Marea stâlprilor

LA UTRENIE
ireimicile glasului ce se va întâmpla. Dup
întâia slibologie, zicem eedelnele cele demni.
]ms, din Oetoih, i a Nsctoarei. Dupadoua
stihologie, sedelna Iui losif, glasul "al 6-lea

Podobm: P
utcrile îflgeTetî*"

opindu-m de boala p-
catelor, zac în patul

ndjduirii. Pentru aceasta,

tmduitorule al bolnavilor,

cerceteaz-m cu iubirea Ta

m
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m
%%
ÎHt

M
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de oameni i nu m lsa s
adorm cumplit în moarte, In*

durate; ca s strig ie cu
cldur: Dttorule de mil,
Doamne, slav ie.

Slav, lot aceasta.

i acum, a Nsctoarei.

I nceptur mântuirii s
Ja f-

cut vorba lui Gavriil ctre
Fecioara; c auzind aceasta,

bucur-te! nu s'a ferit de în-

chinciune, nu s'a îndoit ca
Sara în cort; ci aa a strigat:

lat roaba Domnului, fie mie
dupre cuvântul tu

!

Dup a treia sliliologle, setlelaa lui Teodor,

glasul al 5-lea.

Podobia : Agtazi lumineaz...

Ieri i astzi a fost boala
lui Lazr; c aceasta o au
spus lui Hristos surorile ace-

luia. Gtete-te, Vitanie, cu
bucurie, s primeti o as pe
pre Stpânul i împratul tu-

turor i s strigi Lui împreu-
n cu noi: Doamne, slav ie.

Slav, tot aceasta.

i acum, a Nsctoarei.

Maica lui Dumnezeu prea-
sfânt, ceea ce eti zidul creti-

nilor, apar, dupre obiceiu,
pre poporul tu carele strig
ie cu deadinsul. Stai împo-
triva spurcatelor i mreelor
noastre gânduri; ca s strigm
tie: Bucur-te, pururea Fe-
cioar!

Psalmul 50.

CANOANELE

Canonul Miueiulut i încântarea lui losiî.

Se cetete Cântarea a doua din Psaltire.

Cântarea a 2-a, glasul al 6-lea, Irmos:

edei, vedei c Eu sunt
* Dumnezeu Carele am plo-

uat man ;
i ap din piatr

„am izvorît de demult în pus-

„tie poporului Meu, cu singu-

„r dreapta i cu tria Mea".

De bun voie ai srcit,
Hristoase, Cela ce eti din fire

bogat, flmânzit-ai de bun
voie, Cela ce saturi tot ce via-

z. Pentru aceasta satur-m
pre mine cel flmând de da-

rul Tu i m f prta me-
sei cei de acolo, Cuvinte.

F-m, Hristoase, Lazr
srac de pcate; risipete bo-
gia care o am adunat ru
i umplându-m de toat dra-

gostea Ta cea desvârit, In-

durate, mântuete-m de înfri-

coata munc cea de acolo.

Pre tineri întrindu-i pos-

tul, i-a fcut mai puternici de-

cât focul oarecând în Vavilon

;

acelora râvnind, o! suflete al

meu, nu te mâhni i vei stin-

ge focul poftelor cu rou Du-
hului.

A Nâsc&toarei.

Bucur-te î strigm ie, ceea £4

ce ai nscut bucuria, Nsc- H
toare de Dumnezeu Fecioar, M

£4

A*jE

£4
£4

£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
Rft

£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4

£4
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£4

£4
£4
£4
£4
£4M
£4
s*
1»
£4
£4

£4
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ceea ce eti plin de dar; roa-

g pre Dumnezeu, pre Carele

L-ai nscut, s se mântueasc
de primejdii i de stricciune,

cei ce te laud pre tine pu-

rurea.

Alt Ti‘îcântare, a lui Teodor, glasul

al S'lea

Irmos Vedei, vedei-

Vedei, vedei c Eu sunt

Dumnezeu, Carele umblând
pre lâng Iordan, am auzit c
bolete Lazr i am zis, c
nu va muri; ci este aceasta

pentru slava Mea.

Fiind cuprinse de plângere,

surorile lui Lazr i-au artat
întristarea ie, cunosctorule
a toate; dar Tu aî îngduit
puin, ca s vdeti minunea
i s ari apostolilor Ti cele

Înfricoate.

Slava, a Treîmei.

Unime întocmai cu împ-
ria, în trei fee, o domnie,
o împrie a veacurilor, pre

Tine Te slvete: pre Tatl,

pre Fiul i pre Sfântul Duh,
mulimea îngerilor i toat
firea oamenilor.

i acum, a Nsctoarei.

Cine nu se va mira, vzând
întru tine, Fecioar, pre Zidi-

torul zidind iari pre Âdam
cel czut i cu unire nespus
nscându-se din tine dupre

trup, fr schimbare, spre

mântuirea noastr.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Gtete-te acum, o! Vita-

nîe, cu bucurie, fcând pri-

mire împratului tuturor; c
vine Ia tine sa arate pre La-

zr iari întorcându-se din

stricciune la viea.

Irmosul

:

Vedei, vedei c Eu sunt

„Dumnezeu, Cela ce M’am îm-

brcat cu trup de a Mea bu-

„n voie, ca s mântuesc pre
„Adam cel czut prin amagi

-

„re, cu clcarea poruncii prin

„arpe".

Cântarea a 8-a, Irmos:

Din vpaie, cuvioilor..-

G ândind la mulimea gre-

aleior mele i îmboln-
vindu-m cu boldul cunotin-
ei mele, m chînuesc în v-
paie ca un ticlos

;
milostî-

vete-Te spre mine Cuvântu-
îe al lui Dumnezeu, cu mila

Ta.

Trecând cu vederea faptele

cele bune ale lui Lazr, am
râvnit nravurilor nemilosti-

vului bogat
;

îndurate Dum-
nezeule, întoreându-m, mi-

lostivete-Te spre mine, c s
Te slvesc întru toi vecii.

Fiind cuprins de boal su-

fleteasc i vrând s mor prin
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desndjduire, îmi trebuete
cercetarea Ta, lisuse, care în-

viaz pre cei ce Te cheam.
A Naetonroi.

^ reasfânt Fecioar, tu m
mântuete i fii ajuttoare ne-

putinei mele, ceea ce ai ns-
cut pre^ voitorul milei; pre
Carele îl prea înlm întru

toi vecii.

Alt Irmos:

B
uvîoîi Ti tineri..*

ucur-te, Vitanie, patria
lui Lazr, c vine de fa Hris-

tos la tine, ca s svâreasc
mriri, înviind pre Lazr.

^ azr bolete, cas Te prea
slveti Tu, Fiul Iul Dumne-
zeu, întru dânsul; i Te lau-

d pre Tine neîncetat lucru-

rile Tale, Doamne.
A Treime!.

Binecuvântm pre Tatl...

P
re Preasfânta Treime, în

Tatl i în Fiul i în Duhul,
ludându-O, cântam: Binecu-
vântai toate lucrurile pre
Domnul.

*

J acum, a Nsctoarei.

P
re Cel nscut din tine ne-

grit, Preacurat, toi A lu-
dm i cinstindu-L ca pre un
Dumnezeu, bine-L-cuvântm
noi i lucrurile ca pre un f-
ctor i Domn.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

R
amurile buntilor gtin-

du-le acum, spre întâmpinarea
lui Hristos, strigm: Binecu-

vântai lucrurile Domnului pre

Domnul.
Irmosul

:

S ludm, bine s cuvântm..

^ uvioii Ti tineri în cuptor,

„Hristoase, cântând, au zis:

„Binecuvântai toate lucrurile

„Domnului pre Domnul".
Cântarea a 9*a, Irmos:

P

M re Dumnezeu a-L vedea...

ancarea cea amara a iz-

gonit din rai, cumplit,

mai 'nainte pre omul cel din-

tâiu zidit i f-a încurcat în

lanurile morii. Postete, o!

sufletul meu, fugi de asem-
narea aceasta, fugi de dul-

ceaa desmîerdrii cea cu

mult durere.

^ uând în minte judecata Ta
i vpaia cea nestins prea-
drepte Judectorule, însumi
pre mine m osândesc mai
’nainte de judecat. M tem
i m cutremur, cci am greit
ie fr de numr, ca nimenea
altul pre pmânt. Pentru
aceasta miluete-m.

^ ne splm negreala pati-

milor cu rugciuni lumintoare
i îind ramuri de bunti, s
ne sargliini a întâmpina pre
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Hristos, pre Care-L ateptm
acum s încalece pre mânz i
gtindU'Se spre patimi, ca s
ne mântuiasc pre noi.

M

A Nsctoarei*

in tine, Fecioar, ceea ce

eti de Dumnezeu druita, a

rsrit Hrîstos, dttorul de
lumin t de pace, celor ce

erau inui în noaptea patimi-

lor,. deslegând clcarea po-
runcii cea din neascultare, i
mântuire artat druindu-ne.
#

Alt Irmos :

•saie d&iHuele...

Qtete-i acum, înelepte
Lazre, cele de moarte i de
îngropare, c murind mâine
vei s te lipseti de viea. Ui-

t-te Ia mormântul în carele

vei s te slalueti; ci Hris-

tos iari te va învia, sculân-

du-te a patra zi*

D nuete, Vitanie, c la tine

va s vie Hrîstos, $ svâr-
easc minune mare i înfri-

coat; c legând moartea ca

un*Dumnezeu, va s scoale cu

adevrat pre Lazr cel mort,

ca s slveasc pre Fctorul*

Slav, a Treimeî,

I
ntocmaî în fiin Te laud

pre Tine, Treime, Ceea ce eti

fr de început, cinstit, de

viea începtoare, nedespr-
it tJnime, Printe cela ce eti

nenscut, Cuvântule i Fiule

Cel nscut i Duhule sfinte

mântuete-ne pre noi, cei ce

Te ludm pre Tine, H
44

i acum. a Nsctoarei,

M ai presus de minte este

naterea ta, Maica lui Dum-
nezeu; c întru tine zmislirea

s'a fcut fr de brbat î
naterea întru feciorie. Dum-
nezeu este Cela ce S*a nscut,

pre Carele slvîndu-L, pre tine

fecioar te fericim.

Slav ie, DiiD]nezeul nostru, slav ie.
„

yenii s gtim Domnului
cere de întâmpinare, aducân-

du-1 stâlpri de bunti; c
aa-L vom primi în sufletul

nostru, ca în cetatea Ierusa-

limului, închinându-ne i lu-
dându-L pre El*

Irmosul
: (

isaie dnuete, Fecioara a

„avut în pântece i a nscut
„Fiu pre Emmanueî, pre Dum-
nezeu i omul; rsrit este

„numele' Lui, pre Carele sl-

„vindu-L, pre Fecioara o fe-

„ridm“.

Luminâoda glasului, de trei ori.

LA ST1HOAVN
L^lihira zilei, glasul aL 9-le&

F îind legat, o, suflete! cum-
plit cu greale i cu lanurile

pcatelor, ce te trândveti?
Ce ie leneveti? Fugi pururea

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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de aprinderea Sodomeî i a

Gomorei, ca i Lot. S na te

întorci înapoi, c te vei face

ca un stâlp de sare; scap la

muntele buntilor; fugi pu-

rurea de arderea nemilostivirii

nemîlostivului bogat, ca Lazr
în sânurile lui Avraam; i cu

smerenie strig: Ndejdea i
scparea mea, Doamne, slav
ie.

(de dou ori).

Martiriea:

M ucenicii Ti, Doamne,
cetelor celor îngereti urmând,
ca i cum ar fi fost fr de
trupuri, au rbdat muncile, în

gând numai ndejdea avân-

du-i i desftarea buntilor
celor fgduite. Pentru rug-
ciunile lor, Hrîstoase Dum-
nezeul nostru, druete pace

lumii Tale i sufletelor noastre

mare mil.

Slav, i acum
;
a Nsctoarei.

P re tine te rugm, ca pre

ceea ce eti maica lui Dum-
nezeu, binecuvântat; roag-
te s se mântueasc sufletele

noastre.

H La ceasul al aselea

Troparul Proorociei, glasul al îi-lea.

jji 77 id nebiruit ai dat cetii
wj noastre pre Fecioara, ca-

$3 re Te-a nscut. Pentru dânsa,

Mântuitorule, scoate sufletele

noastre din rutile care ne

împresoar, rugmu-ne.

Slav, l acum; tot aceasta.

Prochimen, glasul al 4-lea

;

jut-mi Doamne, Dumnezeul meu, i m
miluete dupro mila Ta.

Stih

[dumnezeule, landa mea s nu o taci.

Din proorocia Isaiei, cetire.

Cap. 49. vers 6—10.

a zice Domnul: „Face-te-volu lumina
popoarelor ca s duci mântuirea mea
pân la marginile pmântului r Aa

greto rscumprtorul i Sfântul lui Israil

ctre cel dispreuit i ctre uriciunea nea-

murilor i sluga aprigilor slpânitori „Îm-

prai te vor vedea i se vor ridica voevozi

i se vor închina, pentru Domnul cel credin-

cios i pentru Sfântul lui Israil, cel care te-a

alei" Aa grete Domnul: „In vremea mi-

lostivirii te voii asculta î în vremea mântu-
irii te voiu ocroti. Fcutu-te-am i te-am hotu-

rît legmânt al poporului, ca s aezi rândtt-

ial în ar i s dai fiecruia motenirile
nimicite!" Ca s zici celor robii: „Ieii!"
i celor care sunt în întunereo: „Venii la

lumin ! " Ei vor pate oriunde pe calea lor

i pe toate povârniurile va îl punea lor.

Nu le va fi nici foame, nici sete, soarele i
vântul cel arztor nu-i va atinge, cci cel

care se va milostivi de ei îi-va povuitorul

m
34mm
34
34
34
34
34

lor i îi va îndrepta ctre izvoare de ap.

Prochimen, glasul al 4-lea:

T u eti preot în veac, dup rândulala iui

Melhisedcc.

Stih:

Z is-a Domnul Domuuiui meu, ezi deadreapta
mea.

In Marea stâlprilor

SEARA
Obinuita Stilio logic.

La D ctune etrigat-am... punem ase stihlrr

i cutm stihiri podobnice, ale lui Iosif,

glasul al 2-lea.

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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34
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34
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El

'odobia : C ând de pre lemn..

nima mea cea mult pti-

ma, pentru nvlirile
vrjmaului slbind, a czut
ru în "mormântul trândviei
i se acopere cu nesimirea

g ca i cu o piatr* Mântuito-

88 ruie, Cela ce ai înviat pre toi

g cei din iad cu lemnul crucii

88 Tale, celei de viea aduc-
g toare, ridic-m i mâ învia-

g z, ca s slvesc cu fric dum-
g nezeirea Ta*
88

g B ogaia desftrilor celor

g striccioase am iubit totdea-

88 una, prin lucrarea vicleana-

g lui, în deert veselindu-m eu,

88 ticlosul i priceperea mea
> g o am trecut cu vederea ca pre

g alt Lazr, care suspin i fl-

g mânzete de dumnezeeasc

g mâncare*Cuvinte,scap-mcu
88 milostivirea Ta de vpaia ce

g va s fie, ca s Te slvesc pre

Tine, iubitorule de oameni*

88
88 Alt stihlr, a lui Teodor, glasul al 3-lea.W
88 Podobie : P us-au cei treizeci de argini...

g A stzi i-a dat sufletul La-

g zar, i 1-â plâns pre dânsul

88 Vitania, pre carele l-ai sculat

g din mori, Mântuitorul nostru,

jg adeverind nai ’nainte prin pri-

g etenul Tu cele urmtoare în-

g vierii Tale, cei înfricoate:

g omorîrea iadului i viaa lui

g A dam* Pentru aceasta Te
g ludm*

i trei dîn Mi eîu.

Mrire, si acum ;
a Nsctoarei.

Prochimen., glasul al 4-lea:

] oceperca Înelepciunii este frica Domnului.

Stih;

M riuriseseu-m ie, Doamne, cu toat ini-

ma mea.

Dela Facere, cetire.

Cap. 31, vers. 3— 10-

a zis Domnul ctre Iacov

:

i a zis Lfomnm caire iacov ; In foarce-

le in ara prinilor ti, în patria ta,

i eu voîu îi cu tine! * Trimeând deci

Iacov, a chemat pe Rahîla i pe Lia la câmp,
unde erau turmele. i Je-a zis; „Vd eu câ

fata tatlui vostru nu mai e fa de mine, ca

mai înainte
; dar Dumnezeul tatlui meu este

cu mine. Voi îniv tii, c cu toat inima

ara slujit pe tatl vostru; iar tatl vostru m’a

înelat i de zeci de ori mi-a schimbat sim-

bria ;
Dumnezeu ins nu i-a îngduit s-mi

fac ru/Câud zicea el : cele peslrie s îie

simbria ta, toate oile î&tau miei pestrii; iar

când zicea el : cele negre s-i fie simbrie,

atunci toate oile ftau miel negri. i aa a

luat Dumnezeu toate vitele dela tatl vostru

i mi le-a dat mie. Iat odat, pe vremea
când intrau in clduri oile, mi-am ridicat o-

ehii f}\ am vzut în vis, i iat c apii i
berbecii, care sreau pe capre §î pe oi. erau

albi, vrgai i blai. Iar îngerul Domnului
mi-a zis in vis

:
„lacove “ i eu am rspuns

:

„Ce este?* Zis-a el: „Rîdic-l ochii i pri-

vete: toi apii i berbecii, care sar pe ca-

pre i pe oi. sunt vrgai, pestrii si blai,
cci am vzut toate cteî-a fcut Labau. Eu
sunt Dumnezeul cel ee i s'a artai in BefeJ,

unde mi-ai turnat untdelemn pe stâlp i un-

de mi- ai fcut fgduin. Scoaîâ deci acum,

iei dîn pmântul acesta i merg] in pmân-
tul tu de natere, i cu voiu îi cu tine“.

; Atunci Lia i Rahila. i-au rspuns i au zis :

'Mai avem noi oare parte i motenire în ca-

sa tatlui nostru ? Oare n’am fost noi soco-

tite de el ca nite strine, fiindc el ne-a vân-

dut i a mâncat banii notri? De aceea, toa-

t averea, pe care Dumnezeu a luat- o dela

tatl nostru, este a noastr i a copiilor no-
tri. F dar acum toate câte i-a zis Domnul !

*

Prochimen, glasul al 4-lea:

C el milostiv i îndurat i drept.

Stih;

Fericit este brbatul, carele se teme de
Domnul.
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Dela Pilde, (Cetire.

Cap. 21, vers. 8—21.

E iule, fptuirea dreptii i a Judeci1

este mai de pre pentru Domnul decât
jertfa sângeroas. Ocbi semei i inim

îngâmfat : sunt sfenicul pctoilor. Aceas-
ta nud decât pcat. Punerile la cale ale ce-
lui silitor duc numai la câtig, iar cel ce se
acrete ajunge Ia pagub. Comori dobândite
cu limb mincinoas sunt deert ciune tre-
ctoare l laurile morii. Silnicia celor fr
de lege se ine dup ei, cci nu voiescs fptu-
iasc dreptatea. Calea celui rufctor e su-
cit; cel nevinovat lucreaz drept. Mai de
grab s locuieti într’un col pe acoperi,
decât cu o femeie certrea i într'o cas de
rând. Sufletul celui fr de lege poftete ru-
tatea. iar aproapele lui nu afl mil în ochii
lui. Când cel batjocoritor e pus la pocin,
col simplu se înva minte i când cel îne-
lept izbutete, atunci trage învtur. Drep-
tul ia aminte la casa celui nelegiuit Dumne-
zeu prbuete pe cel fr de lege Iu neno-
rocire. Cine îi astup urechea la strigtul
celui srman i el, când va striga, nu i se va
rspunde. Un dar într’asenns potolete mânia
i un plocon scos din sân, o mânie mare,
Dreptul tresalt de bucurie când poate s pu-n in fapt dreptatea, iar spaima e pentru
cei ce svâresc frdelegea. Un om care
rtcete de pe drumul înelepciunii, curând
se va odihni în adunarea celor mori. Cel ce
iubete veselia va fi lipsit

;
col ee-i place vi-

nul i miresmele, nu se îmbogete.. Nele-
giuitul slujete ca pre de rscumprare pen-
tru C il drept l vicleanul pentru cei fr pri-
han, Mai bine s locueti îu pustie decât cu
o femeie certrea i care-i face necaz.
Comori de pre l untdelemn (se gsesc) în
casa celui înelept, dar omul cel nebun le
cheltuete. Cel ce umbl în calea dreptii i a
milostivirii, va afla via, dreptate i mrire.

LA ST1H0AVN
Stihîra zilei, de dou ori, glasul l-iu

;

singur glasul.

*ni porfir împrteasc de
Dumnezeu esut i cu haina
nestricciunn fiind îmbrcat,
suflete al meu, i-ai ocrit
vrednicia fa, fcându-i din
pcat bogie i desftare i
defimând pre cei de un
neani cu tine, precum i boga-

m

|
tul a trecut cu vederea pre La-
zr cel srac. Ci, ca s nu te

îl
munceti împreun cu acela, m

l;

fii srac cu duhul i striga **

|l

Domnului, Celui ce a srcit
pentru tine : Cela ce Te-ai ffif

!|

îmbrcat cu hain roie de

|

batjocur mai înainte de ras- m
;;

tignîre, i gol Te-âi pironit
pe cruce pentru mine, prin fc*

;|

îmbrcmintea împriei Ta- U
le, Hristoase, scap-m de ru- jj*

sinea cea venic. §*
A Mucenicilor.

n ^u
, cât este de bun negu™

tatona voastr, sfinilor ! C £#
sângiurilor Vaî dat i ceru-

|

riîe ai motenit i în scurt
vreme fiind ispitii, în veci v
bucurai. Cu adevrat bun
este negutoria voastr; c II
cele stricacioase prsind, ce-
le nestriccioase ai luat i cu £*&

îngerii dnuind, ludai ne-
încetat pre Treimea Cea de
o fiin. H
Slav, i acum

;
a Crucit-Nseto are! de iHt

Dumnezeu.
jjjj

Podobia: P rea ludailor mucenici. . 3HS

ecioara, dac a vzut pre H
Hrîstos spânzurat pre lemn, a M
zis: O, Fiule! Sabie a ptruns 15
inima mea i o rupe, Stpâne,
precum mi-a zis Simeon mai

gg
înainte de demult. Ci scoal-
Te, Cela ce eti fr de moarte,
i împreun preaslvete pre m
Maica i slujitoarea Ta, ro-
gu-m. mm
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In Miercurea Stâlp arilor

LA UTRENIE
Treimicile glasului de râad

Dup întâia stihologie, zicem sedein ele crucii,
din OcToih. i a Nsctoarei de Dumnezeu.
Dup a doua stihologie, zicem aceast Be-

delu a lui Iosif. glasul al 2-lea.

Podobia ; Piatra mormântului...

a i cu o piatr îngreu-
indu-m cu multe p-

cate, zac în mormântul lene-
vir, Indurate ; dintru carele
ridic-m, milostive Doamne.

Slav, tot aceasta.

l acum, a Orucil-Nâsetoarei de Dumnezeu.

Podobia: Ceea ce eti izvorul...

Cu cinstit crucea Fiului

tu pzii fiind, Stpân, cu-
rat Nsctoare de Dumnezeu,
toat nvlirea lupttorului
lesne o întoarcem înapoi. Pen-
tru aceasta dupre datorie te

ludm, ca pre Maica luminii
i singur ndejdea sufletelor

noastre.

m
*3 oupfi & treia stiliologie, zicem aceasta se-

%% deln, a lui Teodor, glasul al g-iea.

jjg PoiloVua : D e frumuseea fecioriei tale...

33
88
88
88
*3

88m
83
88
88
88
88

stâzi Lazr murind se în-

groap i-l jelesc surorile; iar
Tu, ca un cunosctor mai
înainte i Dumnezeu, ai proo-
rocit moartea lui, zicând apos-
tolilor: Cî acum merg s în-

viez pre cel ce am zidit. Pentru
aceasta toi strigm ie: Slav
triei puterii Tale.

Slav, aceeai.
Ti acum, a Crucii-Nsctoarei de Dumnezeu.

Cea curat î maica Ta,
Hristoase, care* nu tie de
nunt, vzându-Te mort spân-
zurând pre lemn, tânguindu-
se, ca o Maic, a zis: Ce i-a
rspltit ie adunarea evre-
easc cea fr de lege i ne-
mulumitoare, care a luat da-
rurile Tale cele multe i mari,

Fiul meu? Laud plecciunea
Ta cea dumnezeeasca.

Psalmul 50.

i cutm caconul Miueiului i aceasta

trjcAntare

A Iul losi!.

Se cetete i cântarea a 3-a din Psaltire.

Cântarea a 3-a, glasul al 2-lea, Irmos:

M iuea mea cea neroditoare.

f u puterea Crucii Tale în-

trindu-mî gândul meu
cel slbit de nvlirile vrj-
maului, îndrepteaz-1 spre
voia Ta, Doamne.

P re mine, cel ce dorm pre
patul desmierdrilor cu dor-
mitarea lenei, ridic-m Hris-
toase si m arat închintor

.a

patimilor Tale.

Luminându-ne sufletele cu
'postul, s mergem curai s
întâmpinm pre Hristos, Care-
le vine cu trupul la Ierusalim.

A Nsctoarei.

C eea ce nu te-ai ars cu fo-

cul Dumnezeiriî, Curat, ar-
ri i > k L L j h j & l .1 n I j Li,
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de-mi sburdrile cele trupeti

ale patimilor; cas te slvesc,
Preacurat, cu credin*

Aii Irmos, glasul al 3-lea :

S uîlete cel sterp...

A stzi murind Lazr, nu s'a

tinuit de ochiul lui lisus, cel

a toate vztor* Pentru a-

ceasta a spus aceasta aposto-

lilor, strigând: Lazr prietenul

a adormit! Voiu s merg s-l
scol pre el.

Zicând c vei s mergi.

Doamne, iari în Iudeea, ai

spimântat pre apostoli; dar

Toma cu îndrzneal a stri-

gat: Viea este! S mergem,
cci de vom i muri, iari
vom învia.

Slav, a Treimei.

T reime de o fiin, Printe
atotiitorule, Fiule Cel îm-
preun fr de început, cu

dumnezeescul Duh cei de pre
un scaun; o închinciune, o

Dumnezeire nezidit, pre Tine
Te ludm toi oamenii.

i acum, a Nsctoarei.

F ecioar,Maic preacurat^
rdcina lui lessei, din care

a rsrit Hristos, floarea cea
aductoare de viea pmân-
tenilor, prin care ne-am mân-
tuit de stricciunei de moarte

;

pre tine toi te ludm, curat.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie,

B ucur-te acum, Sioane, c
vine împratul tu blând, pre-

cum a strigat profetul, i-L
aduce pre El trupete mânzul,
pre Cela ce cuprinde toate cu

mâna. S cântm puterii Lui.

Irmosul

:

S uflete sterp i neroditor,

„câtig-i rod bine primit;

„i bine rodit fcându-te, stri-

c: Intritu-m'am prin Tine,

„Dumnezeule; nu este sfânt,

„nu este drept, afar de Tine,

„Doamne",

Cântarea a 8-a, rrmos

:

l n rug a vzut Moisi minunea...

O stoarn, Hristoase, de pre
* * smeritul meu suflet piatra

cea grea a trândviei cei rele

i m ridic din mormântul
nesimirii, spre lauda Ta, Cu-
vântule.

A râtat-ai mai 'nainte prie-

tenilor moartea prietenului

Tu, pentru milostivirea milei,

mai ’nainte cunosctorule i
Dumnezeule, pre carele 1-âi

ridicat dîn mormânt a patra

zi, spre slava Ta.

I arai mergi în Iudeea, Hris-

toase, care Te caut pre Tine,

lemnul vieii, s Te ucid pre

lemn, ca s faci neatini de
patimi i nemuritori pre cei

omorîi prin mâncarea din

lemn.

mmm
X4u

*4

jfjry + yj» T.T TTt T... «ft.T.Jf. .Ti. I* jT-.T.JT-JT-Ti.T ff lIF ’fi.TiWi
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A Nsctoarei.

I ntru tine, Fecioar curat,

s'au vzut toate cile lui Dum-
nezeu, Celui ce a pzit cur-
ia ta dup naterea pece-

p| tiuit cu adevrat, întru toi

vecii.

*5
*K
4Hi

«î

«EM
*ît

AU Irmos

:

p re Dumnezeu cel nscut..,

Murind astzi Lazr, prie-

H tenul lui Hristos, s'a dus la

m groap i au plâns de întâm-

îl plare vecinele M artei, sora lui

;

iar Hristos a mers cu bucurie

PI la dânsul, ca s arate popoa-

*jj relor c însui El este viaa
k* tuturor.M
jij

M Ca din muntele Eleonului,

H din înlimea milostivirii tind
ramuri de fapte bune, popoare

H venii s pregtim cu gândul

gjj
venirea lui Hristos la noi, lu-

H dându-L, binecuvântându-L i
H prea Înlându-L în veci.

ftg

*3

A Treimeî.

Binecuvântm pre Tatl, pre Fiul i pre

Stântul Duh, Domnul.

inime, Ceea ce eti în trei

| fee : Printe, Fiule i Duhule

H cel viu, o Dumnezeire i o îm-

U prie, pre Tine, lumina cea

H neapus, Te laud otile în-

gs geretî i noi, cei de pre p-
li mânt, Te cântm, binecuvân-

||
tm i Te prea înlm întru

SI toi vecii,M *

i acum, a Nsctoarei. m
I at, toate neamurile, Prea- jf|

curat, te fericim pre tine v-
zând mririle tale ;

c tu ai m
nscut mai presus de fire pre

Fctorul tuturor, Cel ce este

Dumnezeu i om. Pentru a- ||
ceasta bine te cuvântm î te **

prea înlm întru toi vecii. u
Slav ie, Dumnezeul ndstru, slav ie,

S întâmpinm î noi pre g*
Hristos Dumnezeu împreun fî

cu pruncii, aducând miioste- j»

nie în loc de stâlparî^ întru

rugciunea inimii strigând cu

ramuri: Osana! bine-L-cuvân-

tai î-L prea înlai în veci,

S#
irmosul : §3

S ludm, bine s cuvântm i s ne îuohî- Sg
nftni Domnului, cântând i prea înlându-L s#

intru toi vecii.
gjj

pre Dumnezeu, Cel ce S'a $$

„nscut mai nainte de veci din SJ

„Tatl Cel fr de început i m
„mai pre urm s

f

a îmbrcat
„cu trup din Nsctoarea de m
„Dumnezeu, ca pre un om
„desvârit i Dumnezeu a-

„devrat ludaî-L, bine-L-cu-

„vântaî i-L preaînlai întru

„toi vecii

Cântarea a 9-a
;
Irmos: ^

Lin pmânteni cînc a auzit... 55

D aniil fiind îngrdit cu pos- M
tul, a închis gurile fîa- M

relor. Acestuia râvnind, su- #
flete al meu, gonete cu aju
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torul crucii pre arpele, cel

ce rcnete ca un leu i caut
s-i fac mâncare pre tot

sufletul.

Cuvinte al lui Dumnezeu,
înviind cu dttorul Tu de
viea cuvânt sufletul meu cel

omorît de pcate i închis în
mormântul clcrii poruncilor,
învrednicete-m s aduc stâl-

pri de bunti ie, biruito-

rului morii.

Cela ce are cerul ca un
scaun i aternut picioarelor

pmântul, Cuvântul lui Dum-
nezeu Tatl, înclecând pre
mânz, a intrat în cetatea cea
sfânt, ca un împrat al tu-

turor, s svâreasc laud
vesel din gura pruncilor.

A Nsctoarei.

j u singur între femei te-ai

înfrumuseat, o! prea minu-
nat Curat, nscând pre Cu-
vântul Cel prea frumos, Cel
ce S'a artat mai împodobit
decât toi oamenii. Pre Acesta
dar roag-L, Fecioar, sa în-

frumuseeze grozvia inimii

mele,

Alt Irmos

:

L a muntele Sioul...

L acrimi de îngropare vars
surorile luî Lazr, vzându-î
astzi pre fratele lor sub pia-

tr grea; iar Tu, Hrîstoase
al meu, artând aceasta de

|
departe, ai zis apostolilor Ti

:

||

M bucur pentru voi, c nu

|
am fost de fa cu trupul acolo,

I arâi vine Hrîstos la Tine,

ii

ucigao ludee, dorind s pli-

j;
neasc patima cea mântui-

!;

toare ca un Dumnezeu, pre

;|

Carele cuta! s-L ucizi cu pie-

li
tre. Iat se apropie, de Sineî

||
fiind chemat, s Se omoare de

I tine, ca s ne mântueasc

|
pre noi.

Slav, a Trei mei.

D umnezeirea este Unime i
I Treime

;
o t ce întoarcere prea-

||

slvit. Unîndu-se dupr e fi in,
li

se împarte dupre fee osebit;

c netindu-se, se tae
; una

||

fiind, se întreete. Aceasta este

Tatl, Fiul i Duhul cel viu,

||

care pzete toate.

i acum, a Nsctoarei,

q ine a auzit s fie vreo Fe-
cioara nsctoare de prunc i
Maica fr de brbat ? Mrie,
tu svâreti minunea aceasta.

|

Dar spune-mi, în ce chip? Nu
|

cerca adâncurile dumnezee-
tei naterii mele de prunc

; c
I

aceasta este foarte adevrat,
iar înelegerea ei este mai
presus de mintea omeneasc.

Slav iCj Dumnezeul nostru, slav ie.

j
mp letind stâlpri de îinic

cu gândul, s facem întâm-
pinare cu bun înelegere St-
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pânului, Celui ce vine la noi.

H C binecuvântat este Acesta
tâ ce vine întru numele Dotnnu-

H lui i Tatlui, ca un Fiu âde-

îjj
vrat.

Irmosul:
,

>M
*3

* n muntele Sinai, în rug

*f
„Te-a vzut Moisi, pre tine,

jj|
„care ai zmislit. în pântece

S „focul Dumnezeirii, fr de ar-

ii
„dere

;
iar Daniil te-a vzut

„munte netiat, Isaia te-a nu-

„mit toiag odrslit din rd-
„cina lui Davîd“.

Luininânda glasului, de trei ori,

LA STIHOAVN
2 .

"Stîhira, de dou ori, glasul l-Iu T

sraiî se îmbrca cu por-

ffr î cu vison mohorît, str-
lucind întru vestminte preo-

i eti i împrteti î, îndes-

ii
tuiându-se cu legea i cu pro-

Sj feii, se veselea întru slujbele

gj
legii. Dar rstignindu-Te afar
de pori pre Tine, Fctorul

H de bine, Cel ce ai srcit, î
H lepdându-se de Tine, dup ce

U|
ai înviat, Cela ce eti pururea

SS în sânurile lui Dumnezeu Ta-

||
ti, înseteaz de pictura

M darului, precum i bogatul cel
^ nemilostiv a fcut cu Lazr

cel srac. C în loc de por-
fir î de vison, s

J

a îmbrcat

^ în focul cel nestins. i se ne-

^ cjete vzând pre poporul

H pgânesc, cel lipsit mai ’naînte

||
de sfrâmturile adevrului,

înclzindu-se acum în sânu-
gg

rile credinei lui Avraam i, g|
cu porfira sângeluiTu i cu

gg
haina botezului îmbrcat, îm- p
preun vCselindu-se i îndul-

||
cindu-se de darurile Tale i iS
zicând : Hristoase, Dumnezeul
nostru, slav ie.

(de dou ori).

A Mucenicilor. M
P re voi, prea ludailor mu-

||
cenici, nici necazul, nici îm-
bulzeala, nici foamea, nici M
goana, nici btile, nici mânia
fiarelor, nici sabia, nici focul

cel îngrozitor n'au putut s v
despart de Dumnezeu. Ci mai P
ales nevoindu-v pentru dra-

gostea ce ai avut ctre Dân- g#
sul, ca i cum ai fi fost cu tru-

||
puri streine, ai uitat de fire, M
nebgând seama de moarte, p
Pentru aceasta i dupre vred- g*
nicia durerilor voastre ai luat

plat: împriei cerurilor
motenitori v’ai fcut. Ruga-
î-va pentru sufletele noastre. J*

Slava, i acum
;
a Cmcii-Nscîâtoarei,

Podobia: V
rea j^U(ja|| 0jr macenici.

v zându-Te, Hristoase,
spânzurat, ceea ce Te-a ns-
cut întru curie, pre Tine,

Carele aî spânzurat pmântul
pre ape, lubitorule de oameni,
a strigat: Vai mie! ce vedere
minunat? Unde i-a apus
frumuseea cea nemsurat, m
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prea dulcele meu Fiu? Sl-
vesc mila Ta, c ptimeti de
bun voie pentru toi.

La ceasul al aselea

Troparul profeiei, glasul al 5-lea.

F Doamne, milele Tale cu

noi i nu ne da pre noi fr-
delegilor noastre; sfinte St-
pâne, Atotiitorule, ie ne ru-

gm,
Slav, i acum

;
tot aceasta.

Frochimen, glasul al 4-lea

:

ludati tineri pre Domnul, ludai numele
Domnului.

Stih:

Fie numele Domnului binecuvântat de acum
i pân în veac.

Din profeia Isaiei, cetire.

Cap. 58, vers. 1—11.

a aice Domnul : Strig din toate pute-

rile i nu te opri, d drumul glasului

s sune ca o trâmbi, vestete popo-
meu pcatele sale i casei iui Iacov

frdelegile sate. In flecare zim caut, cci
ei vroesc s tie cile mele ca un norod care
fptuete dreptatea i dela pravila Dumne-
zeului su nu se abate. Ei m întreab des-
pre legile dreptii i le este drag s se a-

propie de Dumnezeu* Pentru ce s postim,

dac tu nu vezi? La ce s ne smerim sufletul

nostru, dac tu nu iei aminte ? Da, în zi de
post voi v gsii de lucru i voi asuprii pe
salahorii votri* Voi postii ca s v certai
i s v sfdii l s batei furioi cu pum-
nul; nu postii cum se cade zifel aceleia ca
glasul vostru s se aud sus. Este oare acesta
un post care îmi place, o zi în care omul îi
smerete sufletul su ? S-i plece capul ca
o trestie, s se culce pe sac i în cenu,
oare acesta se cheam post, zi plcut Dom-
nului? Nu tii voi postul care îmi place?—
zice Domnul* Rupei lanurile frdelegii, des-
legai legturile jugului, dai drumul eelor
asuprii i sfrâmai jugul lor. Împarte pâinea
ta cu cel flmând, adpostete în cas pe cel

srman, pe cel gol îmbracâ-1, i nu te as-

rului

cunde de cel de un neam eu tine. Atunci lu-

mina ta va rsri ca zorile i tmduirea ta

se va grbi. Dreptatea ta va merge înaintea

ta, iar în urmata slava Iul Dumnezeu, Atunci

vei striga i Domnul te va auzi, la strigtul

tu el va zice : lat-m ! Dac tu goneti din

mijlocul tu asuprirea, artarea eu degetul

i vorba fr rost, dac dai pâinea ta celui

flmând, î tu saturi sufletul amrît, lumina

ta va rsri în întunerec i bezna ta îi-va ca

miezul zilei. Domnul îi va Ii mereu pov-
uitor i în pustie va stura sufletul tu.

Prochimen, glasul al 6-lea:

Binecuvântai suntei voi Domnului, Cel ce a

fcut cerul i pmântul.

Stih:

Cerul cerurilor este al Domnului.,,

MIERCURI SEARA
ÎN SPTMÂNA STÂLPRILOR

Dup obinuita stihologi e, la Doamne stri-

gat-am, punem stiluri 10 i cântm acest
stihirii a zilei, de dou ori, Glasul al 5-Ieu.

ogatfiind în patimi, tn'am

îmbrcat cu vemântul
cel îneltor al friei, vese-

liidu-m întru rutile neîiv

frânrii, i art nemilostivire

nemsurat, neuitându-m la

mintea mea cea lepdat
înaintea uilor pocinei, fl-

mând de tot binele i bolnav
de nepurtarea de grij. Ci Tu,

Doamne, f-m Lazr srac
de pcate, ca nu cândva ru-

gând ti-m, s nu aflu deget
s-mi rcoreasc limba mea,
chînuindu-se în vpaia cea

nestins
;

ci sm sllueti
în sânurile patriarhului A-
vraam, ca un iubitor de oa-

meni.
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A Mucenicilor.

D in dragostea sufletuluifr
de saiu, nelepdându-v de
Hristos, sfinilor mucenici, cari

multe feluri de cazne pti-
mind, ai rbdat î ai surpat

semeia tiranilor ;
i pzind

credina nemicata i nevt-
mata, v'ai mutat la ceruri.

Pentru aceasta aflând î în-

drzneal ctre Dânsul, ruga-

i-L s ne drueasc nou
mare mil.

Alte Stihirl, ale Iui Iosif, glasul al 5-lea:

Podobia : B ucur-te cmara...

Umblând trupete, îisuse,

pre lâng Iordan, ai zis celor

ce erau cu Tine: Prietenul

Lazr a murit i s’a dat acum
îngroprii. Pentru aceastam
bucur pentru voi, prietenii

mei, ca s cunoatei c toate

le tiu, Dumnezeu fiind ne-

schimbat, mcar c m art
om vzut. S mergem dar
s-l înviem pre el, cas simt
moartea biruina sa i drâ-
marea ce a desvârit, care o
voiu face artat, dând lumii

mare mil.

Asemnându-ne noi, cre-

dincioii, Marteî i Mriei, s
trimitem la Domnul dumne-
zeeti fapte, ca pre nite so-

litor l
;

ca s învieze mintea
noastr, care zace cumplit

moart în mormântul lenevirii

nesimitoare, nîcî cum simind

frica lui Dumnezeu i nea-

vând acum lucrare de viea,
strigând: Vezi, Doamne

!
i

precum de demult, îndurate,

ai sculat pre Lazr, prietenul

Tu, cu venirea Ta cea înfri-

coat, aa ne înviaz pre toi,

dându-ne nou mare mil.

Alt sliliir, a lui Teodor, glasul al 6-lea,

Podobia : D oarmie, la mormântul Tu...

D e dou zile este Lazr în

mormânt; vede pre cei ce au

murit din veac ;
acolo vede

îngroziri streine, mulime ne-

numrat inut în legturile

iadului. Pentru acesta, suro-

rile lui se tânguesc eu amar,

vzând înainte-le mormântul
lui. Iar Hristos merge s în-

vieze pre prietenul Su ;
ca s

svâreasc de ctre toi o
împreun glsuire: Bine eti
cuvântat, Mântuitorule, milue-

te-ne pre noi.

i din Mineiu, patru.

Slav, i acum
;
a Nsctoarei.

Prochimen, glasul al 6-lea:

Bine voiu plcea ioaintea Domnului, în laturea

celor vii.

Stih:

lu bit-am,c va auzi Domnul glasul rugii mele.

,
Dela Facere, cetire.

Cap, 43, vers. 26—31,

Cap. 45, vers 1—16.
,

upâ ce a venit Joii acas, i-au adus
în cas darurile ce aveau cu ei i i

s’au Închinat cu fetele pân la pmânt.
„El îns i-a Întrebat: „Cum v aflai?" Apoi
a zis

:
„E sntos btrânul vostru tet, de

care ml-ai vorbit deunzi? Mai triete el
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oare?" Iar oi au zis: „Tatl nostru, robul
tu, © sntos i triete". i losif a zis : „Bi-

necuvântat de Dumnezeu este omul acela".
Iar el s'au plecat l i s*au închinat. i ridi-

câudu-i losif ochit i vzând pe Yeniamin,
fratele su de o mam cu el, a zis: „ Acesta -i

fratele vostru cel mai mic, pe care mi-ai spus
c 1 vei aduce la mîne ?“ Iar ei au rspuns

:

„Acesta". i a zis Iosiî ctre el
: „Dumnezeu

sa se mliostivease spre tine, fiule T Dar s a
deprtat Iosiî repede, pentruc inima sa ardea
pentru fratele su i cuta s plâng, i in-

trând In camera sa, a plâns acolo. Apoi ap-
lându-i faa, a ieit i stapânindu-se a zis:

„Dai mâncarea!"

Atunci Iosiî ne mai putându-ee stpâni înain-
tea tuturor celor ce erau de fa, a strigat

:

„Dai afar de aici pe toii" i ne mai r-
mânând nimeni cu losif, s’a descoperit frai-
lor si, i a plâns tare i au auzit toi Egip-
tenii i s'a auzit i in casa lui Faraon. i a
zis losif ctre fraii si : „Eu sunt losif- Mai
triete oare tatl meu?" Fraii lui Ins nu
i-au putut rspunde,c erau cuprini de fric.
Apoi losif a zis ctre fraii si

:
„Apropiai-v

de mine !“ i ei s’au apropiat, Iar el a zis

:

„Eu sunt Iosiî, fratele vostru, pe care voi
l-ai vândut în Egipt. Acum îns s nu v în-

tristai, nici s va par ru c tn’ai vândut
aici, c Dumnezeu m'a trimes înaintea voas-
tr pentru pstrarea vieii voastre. Cci lat,
doi ani sunt de când foametea bântue in a-

ceasta ar i mai sunt înc cinci ani, în care
nu va fi nici artur, nici seceri. Cci Dum-
nezeu m’a trimes înaintea voastr

;
ca s ps-

trez o rmi în ara voastr i s v g-
tesc mijloc de traiu în ara aceasta is crue
viaa voastr printr’o slvit mântuire. Deci
nu voi m'ai trimes aici. ci Dumnezeu, care
m'a fcut tat luî Faraon, domn peste toat
casa lui i stpân peste tot pmântul Egip-
tului, Grbii dar de v ducei la tatl meu
i-i spunei : „Aa zice fiul tu losif : Dum-
eezeu m'a fcut Domn a tot Egiptul ; vino
dar la mine i nu zbovi; vei locui In p-
mântul Goen i vei fi aproape de mine tu,

feciorii lâi i feciorii feciorilor ti, oile tale,

vitele tale i toate câte sunt ale tale; i le

voi« hrni acolo, câ foametea va mai ine
înc cinci ani, ca s nu pieri tu. nici feciorii

ti, nici toate ale tale. Iat, ochii votri i
ochii fratelui meu Veniamin vd, c gura
mea griete cu voi. Spunei dar tatlui meu
toat slava mea cea din Egipt i câte ai v-
zut i v grbiis aducei pe tatl meu aici".

Apoi, czând el pe grumazii lui Veniamin,
fratele su, a plâns, i Veniamin a plâns i
el pe grumazul lui. Dup aceea a srutat pe
toi fraii si si a plâns cu ei. Dup aceasta
i-au grit i fraii iui, A mers deci vestea la

casa lui Faraon, spunâudu-se : „Au venit

fraii lui losif". i s
T

a bucurat Faraon l slu-

jitorii Iul.

Prochimen, glasul al 4-lea:

R ugciuuilfi mele Domnului voii da, înain-

tea a tot poporului Lui.

Stih:

C rezut-am, pentru aceea am grit l m’am
smerit foarte.

Dela Pilde, cetire.

Cap. SI—22, vers. 23—4.

el ce-î pzete gura i limba lui, Îi
pzete sufletul luî de primejdie.
Cine este seme i îngâmfat se

cheam batjocoritor, acela se poarta cu pri-

sos de trufie- Pofta celui lene îl omoar,
cci mâinile nu vo esc s lucreze. Mereu cel

fr de lege poftete, iar cel dropt d i nu
se sgârcete. Jertfa celor nelegiuii este urî-

cîune pentru Domnul, mai cu seam când o
aduc pentru o fapt ruinoas. Martorul min-
cinos va pieri, ier omul care ascult va pu-

tea gri deapururi. Rufctorul are o cu-
ttur neruinat, iar omul cel drept îi ia

seama la purtarea lui. Nu este nici înelepciu-

ne, nici pricepere i nici sfat înaintea Dom-
nului. Calul este gata pentru ziua de rzboi,
îns biruina vine dela Domnul.
Un nume (bun) este mai de pre decât

bogia
;
vaza este mai buD decât argintul i

decât aurul. Bogatul i sracul ac întâlnesc

unul cu altul; dar cine l-a fcut este Dom-
nul. Cel iscusit vede nenorocirea i se as-

cunde, cei simpli trec mai departe i sufr.

Rodul umilinei este frica de Dumnezeu, bo-

gia, mrirea l viaa.

l cealalt rânduiai a Liturghiei celei mai
înainte sfinite.

In Joia stâlprilor

LA UTRENIE.
Cântm Treimicile glasului, Dup mtâîa stîho-
Jogie, zicem Scdeinele apostolilor din Oeloih

;

dup a doua stihoiogie, cântm aceast Se-
delu a Jtil losif, glasul al 5-lea.

Podoble : P re Cuvântul cel împreun,-.
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nsoind gândirea i lucra-

rea la cele de sus, s ne
sârguim a trimite luî Hristos
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rugciuni, ca s învieze min-
tea noastr cea îngropat, ca
pre alt Lazr, cu venirea Lui
cea înfricoat; ca s-l adu-
cem stâlprile dreptii î s
strigm : Bine eti cuvântat
Cel ce vil.

Slav, toi aceasta,

Si acum, a Nsctoarei.

Vindec degrab patimile su-
fletului meu, cele cu multe du-
reri, i boaleîe trupului, i în-

drepteaz rtcirea minii
mele, ceea ce eti cu totul

H fr prihan i m îtivredni-

îl cete, Nsctoare de Dumne-

J|
zeu, s aduc rugciuni curate

B
împratului tuturor, întru li-

nitea gândului i s cer ier-
jHî tare de greate.
âst
15 OupA a Sreia stihologîe, cântm aceast S-
g ilalnâ a Iul Teodor, glasul al 6 iea,

|Hf Podobia ; ]-*utcHIe îngereti,,.

||
Dou zile are astzi Lazr

M cel mort i surorile, Maria i
||

Marta, vars lacrimi de în-

H tristare pentru dânsul, vzând
||

înainte-îe piatra mormântului.

H Ci vine de fa Fctorul cu
m apostolii Sî s prade moar-

H tea, druind viea. Pentru
fg aceasta s-î strigm : Doamne,

H slav ie.

M Slav, tot aceasta.

i acum, a Nsctoarei.

|| SfântStpân, MaicaDum-
M nezeului nostru, ca ceea ce

ai nscut negrit pre Fac- 84
torul tuturor, roag-te cu sfin- p
ii apostoli buntii Lui, cas 84
ne scape de patimi i s ne |f
dea iertare de greale.

Psalmul 50,

CANOANELE
Canonul Mineîului i Tricântarea iui loait

Citim cântarea a 4-a, din Psaltire.

Cântarea a 4-a, glasul ai 5-lea

Irmoa : Dumnezeeasca Ta râuâueal,,.

L uminai cu razele mân-
gâierii voastre pre cei în-

chii în temnia pcatelor, cari

v laud cu bun credina, pre
voi, purttorilor de lumin
apostoli.

însoind dragostea cu mi-
lostivirea, s ne sârguim cre-

dincioilor a le trimite la Hris-
tos spre rugciune, ca s ne
învieze pre noi din patimile
cele ascunse.

S nu prtinim dragostei
trupeti, cei ce suntem mori
cu sufletul, ca s ne facem
iubii Mântuitorului i s ne
scape de înfricoata osând
a iadului.

Spus-ai mai ’nainte adormi-
rea lui Lazr, pre carele preste
puin înviindu-1, vei lua laud
deja cei ce sug; cari vor purta
ramuri, semnele patimii Tale,
Mântuitorule.

A Ni«c&toar*l.

Din tine a izvorît apa cea

84
84m
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m
8#Mm
£3m

8$

8?

84

8#m

m
mM
84
8#
84
84
84

84

84
84
84
84

84
84
84
84
84



Tfelir
1

!

546 ÎN

f'ft'’*"
1

;

:mcmcî

JOIA gfr*

%% dumnezeeasc a nemuririi i a

vieii, Nsctoare de Dumne-

gg
zeu, ceea ce eti cu totul fr

5! prihan; din care cei ce gust,

H Preacurat, se apr de setea

I# cea aductoare de moarte*

n
H Alia Tricâniare, a lui Teodor, glasul al IM ea.

] !-mos Auzit-am. Doamne, auaul Tu...

S e îngroap Lazr i plâng

8
acum i se tânguesc la mor-
mânt cele ce sunt cu Marta,

Uf dorind ca s vii Tu, dtto-
ri rule de viea.

H Moartea începe a se îngrozi,

U|
simind, Hristoase, venirea Ta

H la dânsa; cad, ca Cela ce eti
vieat, o ai artat deart în

toate marginile lumii.

*3

«X
#3

*3m
¥%

#3
*3

Slav, a Treimei.

jnime singur întru Tine
nezidit, firefr început, Ceea
ce eti ludat în Treimea fe-

elor, mântuete»ne pre noi,

cari ne închinm cu credin
stpânirii Tale,

i acum, a Nsctoarei.

Pre Fiul cel fr de ani din

Tatl, sub ani L-ai nscut, nes-

tîînd de brbat, Nsctoare de
Dumnezeu. Minune strein

!

c ai rmas Fecioar, dup ce

L-ai hrnit cu lapte.

Slav ie, Dumnezeul nostru, alav ie.

Adunai-v, venii cei din

pustii i cei din peteri s în-

tâmpinm cu cântri pre Cel

ce vine pre mânz, pre Domnul
slavei.

Irmosul

:

Auzit-am, Doamne, auzul

„Tu l m’am temut; îne-
„les-am lucrurile Tale i ni’am
„s pimân tai Slav puterii

„Tale Doamne".

Cântarea a ti-a.

Irmos: pre Tine, Fctorul a toate...

R ugai pre Cel prea îndurat,

ca sa ridice piatra cea

grea de pre iîyma mea, cei

ce v’ai artat pietre ai pietrii

cei din capul unghiului, pro-

povduitori de Dumnezeu, a-

postoli ai Domnului.

Zis-ai mai nainte ctre prie-

tenii Ti: S mergem, c iat,

a adormit prietenul meu La-
zr

;
i sculându-1 pre el, voiu

face s doarm în veci ru-
tatea morii, cea roditoare de

pîerîcîune,

Fcându-ne blânzi cu su-

fletul i smerii cu mintea, s
primim cu darul pre Stpânul
cel blând al tuturor, Carele

vine s sfrâme trufia viclea-

nului.

A N'sGfiloitriH.U luminat a luminii te-a

vzut proorocul, pre tine, ceea
ce eti cu totul fr prihan.
C ai nscut negrit pre d-
ttorul de lumin, Cel ce S’a

p
m
p
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asemnat nou. Pre Acesta îl

prea înlm întru toi vecii.

Aii Irmos

:

: uvioii Ti tineri.*,

Maria i Marta se tânguesc
acum, vzând pre Lazr z-
când în mormânt i cu du-
rere strig: De ar fi fost Hris-
tos aicea, n*ar fi murit fratele

nostru.

iadul s-i atepte pierza-

rea, c vine Vieaa s scoale
pre Lazr, carele strig; Bine-
cuvântai, ludai i prea înl-
ai pre Hristos întru toi vecii.

A Treimeî,

Binecuvântm pre Tatl.-.

Celui cu naterea fr în-

ceput i cu purcederea, Tat-
lui m închin, Celui ce a ns-
cut, pre Fiul slvesc, Cel ce
s’a nscut, laud pre Duhul
Sfânt, Cel ce strlucete îm-
preun cu Tatl i cu Fiul.

i acum, a Nsctoarei.

Nu înceta, Fecioar, rugân-
du-te pururea Celui ce L-aî
nscut negrit, ca unui iubitor

de oameni, s mântueasc din
primejdii pre cei ce scap la

tine.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

S pregtim fapte bune ca
nite ramuri i ca nite stâl-

pâri, spre întâmpinarea împ-
ratului i s strigm credin-

cioilor: Bine-L-cuvântai, lu-
dafi-L i-L prea înlai întru

toi vecii.

Irmosul

;

S ludm, bine s cuvântm...

Cuvioii Ti tineri în cup-
tor, heruvimilor au urmat
„cântarea întreit sfânt, stri-

când: Binecuvântai, ludai
„i prea înlai pre Domnul
„întru toi vecii

1

Cântarea a iJ-s,

Irmos: fsaie dntuete...

cap-m, Stpâne, Hris-^ toase de prieteugul vi-

cleanului, Cela ce ai fcut prie-

teni ai Ti pre înelepii a-

postoli ; cu cari împreun mer-
gând, ai sculat pre prietenul

Tu cel credincios, pre Lazr,
Mântuitorule, cel ce Te laud
pre Tine cu mulumit.

Doamne, întru plinirea pos-
tului umple de bucurie inimile

noastre i mintea, milostive,

pentru rugciunile apostolilor

Ti, celor ce Te-ati iubit curat

pre Tine, Mântuitorul sufle-

telor noastre.

Fiind împuit de boalele

|j
rutii, locuescîn groapa le-

ii

nevirii, Hristoase
•,
d strig ie

:

|
ridic-m, mântuete-m ; ca

|
i eu s Te întâmpin cu r-

ii muri de fapte bune, strigând:

îl Osana! ie, lut Dumnezeu.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^w ^

•smmssmmraffîî!
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A Nsctoarei.

In dou voi i în dou fee
ai nscut nou, Fecioar, pre
Fiul Cel unul nscut al Tatlui,
Cel ce S'a fcut om, ca s ne
arate, Preacurat, prtai firii

cei mai cinstite, Cel ce este

Dumnezeu prea înalt

Alt Irmos:

N aterea zâmisl i rii, .

.

Lazr a fost astzi de dou
zile în mormânt i au vrsat
lacrimi pre&te dânsul Maria i
Marta, ca nite surori bune,
iar Hristos a venit la dânsul
cu dumnezeefiî apostoli, s
arate minune prea mare*

Moarte, cu totul pierztoare,
ateapt-i pierderea! Portarii

ti s pzeasc încuetorile!
Pentruc Hristos numai prin

cuvânt va s sfrâme porile
tale, înviind pre Lazr. Bea
înfâiu aceasta, iadule! strig
proorocul împreun cu noi*

Slav, h Trelmel.

Umile nsctorule al unuia,

Printe a! Fiului, Celui unul
nscut i unule Fiule al unuia,

lumin i raza luminii
;
i unu-

le Duhule Sfinte, numai al

unui Dumnezeu, Carele eti
cu adevrat Domn al Dom-
nului; o Treime, Unime sfânt,
mântuete-ma pre mine, cel

ce gresc de dumnezeirea Ta»

i acum, a N&scloaiei.

Minunea naterii tale m
spimânteaz, ceea ce eti cu
totul fr prihan. Cum ai z-
mislit fr smân pre Cel

necuprins ? Spune, cum ai r-
mas Fecioar, dup ce ai ns-
cut ca o maic? Acest lucru

ce este mai presus de fire, cu

credina primindu-1, te închi-

n Celui ce S'a nscut; cci
câte voete, le i poate.

Slav. Dumnezeu] nostru, slav Tie.

Domnul vine s ad pre
mânz, precum scrie. Popoare,
gtii-vs primii cu fric pre

împratul tuturor, cu stâlpri,

ca pre un biruitor al morii i
al iadului, Carele a sculat pre
Lazr.

Irmosul

:

Naterea zmislirii cei fr
de smân este netâîcuit,

rodul maicii cei fr de br-
bat este nestricat

;
c nate-

rea lui Dumnezeu înoete
firile. Pentru aceasta, pre tine

toate neamurile, ca pre o

Matc mireas a lui Dumne-
zeu, cu dreapt credin te

slvim

ti

m
M
%%

M

m
m
Mm

LuminAotla glasului, de trei ori.

LA STIHOAVNA

StUiirfi zilei, di! dou ori, glasul al Mea. |g|

yenii toi, frailor, mai i#

înainte de sfârit, cu inim |§
curat s ne apropiem ctre sg
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milostivul Dumnezeu ; lep-
dând valurile cele lumeti, s
purtm grij de suflete; urînd
dulceile bucatelor prin în™

frânare, s ne grijim de mi-
lostenie; c printr’msa, pre-
cum scrie, osptat-au unii pre
îngeri, tiecmioscându-L S
hrnim prin sraci pre Cela
ce ne-a hrnit pre noi cu tru-

pul Su, S ne îmbrcm pre
noi înine întru Cela ce se îm-
brac cu lumina ca î cu un
vemânt; ca prin rugciunile
Preacuratei Nsctoare de
Dumnezeu i Maicii Fecioare,
dobândind iertare de pcate,
s strigm ctre Dânsul cu
umilin: Doamne! ferete-ne
pre noi de rspunsul celor

deastânga i ne învrednicete
strii celor deadreapta, ca un
îndurat si iubitor de oameni.

Martirica.

Fiind sfinii în munci, se

veseleau strigând: Schimbri
sunt nou acestea ctre St-
pânul

;
c în locul ranelor ces-

ter de acum trupeti, îmbr-
cminte luminat va înflori

nou la înviere
;

în loc de
ocar, cununi

;
în loc de tem-

ni, raiul; î în loc de osân-
direa cea cu fctorii de rele,

petrecerea cu îngerii. Pentru
rugciunile lor, Doamne, mân-
tueste sufletele noastre.

Slav, i acum ; a Nsctoarei.

mPodobis ; 0 eea ce eti cu dar druit...

Ceea ce eti aleas mai
gj

înainte din toate neamurile, m
ascult glasul nostru i d- g
ruete cererile sufletelor noas- 34

tre; mântuele-ne de patimi g
i de dureri, pentru rugciu- g
nile apostolilor; ca toate te g
poi, ca o Maic a lui Dum-
nezeu. m

3#mm
3*m
34mmmmmm
34
34
34
34

La ceasul al saseleaM

Troparul proorooiei, glasul 1-iu.

N u uita, Doamne, glasul ro-

bilor Ti; adu-Î aminte, c
totdeauna ne-am pus ndej-
dea spre Tine, Cela ce toate
le poi i ne ajut nou, ru-

gmu-ne.

Slav, i acum
;
tot aceasta.

Prochimen, glasul al 4-lea.

4 ceasta cete poarta Domnului, drepii vor
intra printrinsa.

*

Stih:

Mrturisii-va Domnului c este hun. c în

veac este mila lui.

Din preta ia Isaiei, cetire.

Cap. !15, vers. 8—16.

a aice Domnul: „Ca atunci când gseti
must îotr'un strugure i zici : nud rupe,
cci iutr'insul se afl binecuvântare dela

Domnul 1

*, tot astfel voiu face i cu servii mei

:

m voiu Ieri s stric tot
!
i voiu face s r-

sar din laoov o odrasl i din luda un
motenitor pâHte munii mei î cei alei ai

mei îi vor stpâni i slujitorii mei vor locui

acolo. i aronul va ajunge pune pentru
turme i Acorulima renlru vite* pentru no»
rodul meu care m’a cutat pe mine, i voî

t

cei ce ai prsit pe Domnul, care ai uitat

de muntele meu cc sfânt, care întindeti mas
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pentru DumnezeuL Gad i umplei o cup
pentru Meni; pe toi vâ voiu Ua in ascuiul
sbiei i iurghierii va vei pleca, pentxuc am
strigat ctre voi i nu mi-ai rspuns, am grit
i nu m'a-i an 7.it ci ai fcut cele rele în

oeM mei i ceea ce nu am binevoit, ai ales.

Peatrn aceasta, aa zice Domnul, Dumnezeu :

„Iat slugile mele vor mânca i vou vâ va
îi foame, vor bea i voi vei îi însetai, se
vor bucura, iar voi vei îi înfruntai 1 Tat slu-

gile mele vor slta de veselie, iar voi vei
striga de întristat ce v va fi inima, i de
frânt ee v va fi duhul, vei urla 11

! î vei
lsa numele vostru aleilor mc! spre jur-
mânt : „Demnul Dumnezeu te va omori
Dar s’ujitorii mei vor îi numii eu alt nume.
Cine se va binecuvâita pe pmânt, se va bi-

necuvânta de Dumnezeul adevrului.

P"o inmen. glasul al 4-lea:

Pre calea peruncîlor Tale am alergat, când
ai desftat inima mea.

Siih:

Lege pune mie, Doamne, calea îndrept-
rilor Tale.

prfl Wv. 3-a ¥rO£ \r-j• ailfiiil SSrP^^as

In Joia Stâlprilor

SEARA
La Doamne etrigat-am... punem Stilii cile o o 6

i cântam Slihiri podobiec, ale lui loîf,
glasul al 4-lea.

Lod'-bia ' «lela ce de sus eti chemat—

oi prea sfinii Apostoli,

care Te tiau pre Tine,
iristoase, c eti Unul din

Treime, s'au trimis acum de
Tine, s aduc mânzul, fiul

asinei, precum scrie; pre ca-

rele smerindu-Te ai ezut, In-

durate, ca s gteti cu voia
Ta ederea întru înlime, tu-

turor celor ce Te iubesc pre
Tine; i ca s faci cuvânttori.
Cuvinte, pre ce erau supui
patimilor celor necuvânt-

£4
toare, prin vtmarea minii £4

celor cari, Osana! strigau ie* H
Primete Sioane pre împ-

ratul, c iat, vine acum la

tine blând, înviind pre Lazr
i stricând împria morii
cea amar. Mulimea cea de
Dumnezeu aleas a sfinilor

sihastri împreun cu poporul,

adunai-v, s întâmpinai cu
stâlpri pre Hristos, strigând:

Bine eti cuvântat, Cel ce vii

s mântueti neamul omenesc,
prin patima crucii, i s dai

tuturor neptîmîre pentru bu-
ntatea Ta.

Alt Stihir, a lui Teodor, glasul al 8-les.

Podobia: In ralul cel di a Edem...

£4

£4
£4
£4

£4
£4m
£4
£4
£4
£4
£4
£4

C ela ce Te pori înfricoat
pre serafimii cei de sus, Hris-

toase, ca un Dumnezeu i F-
ctor al tuturor, însui Te gr-
beti pre pmânt s ezi pre
mânz, Cela ce eti dupre ome-
nire ca i noi. Vitania se ve-

selete, primindu-Te pre Tine,

Mântuitorule; Ierusalimul se

bucur, ateptându-Te s Te
primeasc. Moartea a pierit

mai înainte, simind c era
s ias Lazr din mori

; i
noi cu stâlpri, fcând întâm-
pinare cu bucurie, ludm pu-

terea buntii Tale, Doamne.

p
£4
p
£4

£4
£4

£4

P£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4

i din Minei u, trei.

i acvm; a Crucii-Nscatoarei. $4
Prochimen, glasul al 8-lea

: ||
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C tre Domnul. când m’am necjit, am strigat

i m’a auzit.

Stih

:

Doamne. scap sufletul meu de buzele

nedrepte i de limba viclean,

Dela Facere, cetire.

Cap. 4fi, vers. t—7.

"
" culându-se deci Israîl cu toate câte

avea, a mers la Beer-eba i a adus

jertf Dumnezeului tatlui su Isa&c.

Atunci a zis Dumnezeu ctre Israil noaptea

în vis
:
„Iacove, Iacove !‘* Iar el a rspuns

:

„Iat-mM i Dumnezeu a zis: „Eu sunt

Domnul, Dumnezeul tatlui tu, nu te teme
a te duce in Egipt, cci acolo am s te fac

neam mare, Am s merg cu tine în Egipt eu
însumi i tot eu am s te scot de acolo, iar îosiî

ii va î Qctiide ochii cu mâna sa“. Dup aceasta

s’a ridicat Iaeov dela Beer-eba, iar fiii lui

Israil au luat pe Iaeov, tatl lor, i copiii lor i
femeile lor în cruele pe care le trimesese lo-

sif ca s-l aduc, Luând deci Iacov averile sale

l toate vitele ce agonisise in pmântul Ca-

nano, a mers în Egipt împreun cu tot neamul
lui. i a adus el împreun cu sine in Egipt

pe fiii si nepoii sai, pe fiicele î nepoatele

sale i tot neamul su.

Prochimen, glasul al Q-lea
1

Domnul re va pzi de tot rul, pzi-va suile-

tul tu Domnul.

Stih:

Ridicat-am ochii mei la muni, de unde va
veni ajutorul meu.

Dala Pilde, cetire.

Cap. 23—24. vers, 15—5,

iul meu, dac inima ta e plin de în-

elepciune, aijderea i inima mea se

va veseli, rrunchii mei treslta-vor

de bucurie, când buzele tale vor gri lucruri

drepte- S nu râvneasc inima ta Ia cel p-
ctoi, ci pururea aâ rmân la frica Dom-
nului, cci dac o vei pzi pe ea, mai aii tu

un viitor i ndejdea ta nu se va pierde.

Ascult, fiul meu i te înelepete i Îndreapt
inima ta pe calea cea dreapt. Nu iii printre

cei ce se îmbat de vin i printre cei ce îi

desfrâneaz trupul lor. cci beivul i des-

frânatul srcesc, iar dormitul mereu te face

s te pori în zdrene. Ascult pe tatl tu
care te-a nscut i nu dispretui pe mama ta,

când ea a ^ j uns btrân. Adun adevr i Uu-l

vinde, Înelepciune i învtur i hun chib-

zuial. Tatl celui drept tresalt de bucurie

i cel ce a dat natere unui înelept se ve-
|

s eleto de el. S se bucure tatl l mama ta
;

i s salte de veselie ceea ce te-a nscut 1 ;

D-mi, fiule, mie inima ia i o chii ti s. simt- ;

plcere pentru cile mele. cci femeia des-

frânat este o groap adânc i cea strin
un pu îngust. Pentru aceasta ea st ca un
ho la pând i sporete clctorii de porunc
printre oameni. Pentru cine sunt suspînurile,

pentru cine vicrelile, pentru cine gâlcevile,

pentru cine plânsetul, pentru cine rnitefr
pricin, pentru cine ochii întristai? Pentru

cei ce zbovesc pe lâng vin, pentru cei ce

vin s guste buturi cu mirodenii. Nu te uita

la vin cum el e tic ro, cum scânteiaz în

cup, cum curge bine, cci la urm el ca un
arpe muc i ca o viper împroac venin.

Dac ochii ti vor privi la femei strine i
gura ta va gri lucruri meteugite, vei fi ca

unul care st culcat în mijlocul marii, ca

unul care a adormit pe vârful unui catarg.

„H'au lovit.. Nu m’a durut! M J eu btut... Nu
tiu nimic! Când mâvoiu detepta <3in somn?
Mai trebuete inc&!“
Nu râvni Ia oamenii ri i nu pofti s fii în

tovria lor, cci inima lor pure la cale lu

cruri silnice i buzele lor gtâesc cele npras-
nice. Prin înelepciune seridico casa i prin

bun chibzuial se întrete, i prin ttîDâ

se umplu cmrile ei dc toi îelul de avuie
FCtimp i plcut. M&i puternic este un în-

elept decât un voinic î cel priceput decât

unul plin de putere.

LA ST1HOAVN

Stihîra zilei, glasul al S-lea

F erete-m, Hristoase Dum-
nezeule, de asemnarea bo-

gatului celui willoti

v

i de
nravul lui cel nepocit, Cela

ce prin crucea Ta ai fcut cu-

rire pcatelor noastre;f-m
râvnîtor rbdrii cei mulumi-
toare a lui Lazr celui srac;
i s nu m Înstrinezi din

anurile Patriarhului Avraam,
pentru mila Ta.

(de dou ori),

Martlrica :

Mucenici ai Domnului, tot

locul sfinii i toat boala t-
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mduii; i acum rugai-v,
s se mântueasc sufletele

noastre din cursele vrjmau-
lui, rugmu-v.

Slav, i acum; a Cru«1t-Nlieto»r*L

Podobia : O, prea slvit mimice

O, prea slvit minune! O,
ce tain nou! O, înfricoat
vedenie! Zis-a Fecioara dac
Te-a vzut pre Tine rstignit
pre cruce, în mijlocul a doi
tâlhari, pre Tine, Cel ce fr
durere minunat Te-a nscut;
i a plâns, zicând: Vai mie,
prea iubite Fiule! Cum Te-a
pironit pre cruce poporul cel

cumplit i nemulumitor.

In Vinerea Stâlprilor

LA UTRENIE
Treimlcile glasului du rând.

Dup întâia stîholngie, zicera sedelncî© Crucii
i a Nsctoarei, din Ocloih.

Dup a doua stlhologle, cântm ficoast ie-
delor a lui lo*if, glasul al 4-lea.

Pod obla: De grab ne întâmpin...

oi ucenici se trimit s a-

duc manzul, precum
scrie, pre carele înclecând
Hristos, va veni frumos s ia

dela prunci dumnezeeasc lau-
d. Deci, s alergm cu osâr-
die s-L întâmpinm i noi,

aducând u-I stâlpri de fapte
bune.

Slavi, tot aceasta.

i acum. a Crucii-Nsctoarei.

Fecioar cu totul fr pri-

han, Maica lui Hristos Dum-
nezeu, sabia a trecut prin su-
fletul tu cel prea sfânt, când
ai vzut rstignit de bun voie
pre Fiul i Dumnezeul tu.
Fre Carele nu înceta rugân-
du-L, binecuvântat, s ne d-
ruiasc nou iertarea de gre-
ale în vremea postului.

Dup a treia stihnlogie, cântm aceast bg
delua. a iul Teodor, glasul al S-Jea.

Podobia: ! uviat-ai din mori...

Doi ucenici se trimit astzi
s aduc mânzul la stpânul
tuturor; c vine s încalece
pre el, Cel ce se poart de
mulimile serafimilor; începe
a se îngrozi moartea, birui-

toarea lumii, mânctoarea tu-

turor, prin Lazr prdându-se
mai întâiu de ctre neamul
omenesc.

Slav, tot aceasta.

i acum, â CrueirNscâtoarei.

Stând de fa Preacurata la

patima Fiului su, plângând
cu amar, s’a tânguît cu jale:

Cum Te-au pus feciorii evre-
eti înainteajudecii lui Pilat,

pre^ Tine, Cela ce eti slvit
fr tcere cu cântri înge-
reti ? Vai mie, Fiule! Laud,
Cuvântule, milostivirea Ta cea

j

mult i nespus.
j

FeaJmuI 50.
j

CANOANELE
j

£4m
£4

£4

PM
£4

£4m
£4
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j§ Canonul Minai ului i cniarea tui losif,^ cstindn-Ke cântarea a einuea din Psaltire

Cutarea a 5-a, glasul al 4-lea,

(rmos :
0 trlucete-mi. Doamne, lumina...

5 dormind Tu, Doamne, pre
'*® :

- crace, ai schimbat Stpâ-
ne moartea în somn; c ai zîs:

Lazr prietenul a adormit, ci

vreau s merg acum s-l de-
tept pre el.

Plinind propoveduirile cele

proorocite ale proorocilor, ai

venit Hristoase îndurate la ce-
tatea cea ucigtoare de proo-
roci, ca s fii ucis de bun
voie, niântuindu-m pre mine,
cel ucis prin stricciune.

C ei ce ai supus mintii tru-

pul cel anevoie de înfrânat,

prin post i prin rugciune:
sihatrii poporul, întâmpinai

H pre Hristos, Cel ce vine clare

H
pre mânz s ptimeasc.

A Nsctoarei.

H Cu picturile milei tale a-

j*s dap, Preacurat, inima mea
|| cea topit de vpaia pcatului
M i aprinde sfenicul cel stins

H al sufletului meu, ceea ce eti
gj ua luminii.

Alt Trieâutara, a lui Teodor, glasul al 8-lea,

frK
Irmoa ;

^ întunereeul sufletului meu,..

H Când ai vrut s mergi, Hris-
toase, la Vitania, ai trimis pre
doi din ucenicii Ti, s-i a-

duc un mânz, pre carele ni-

menea din oameni s nu fi

înclecat; cci nimenea afar
de Tine, Mântuitorul n’a su-
pus neamurile cele necuvân-
ttoare.

^dtmatu-s’au astzi muli-
me de Iudei din Ierusalim în
Vitania i s’au întristat împre-
un cu surorile lui Lazr; iar

a doua zi cunoscând c s'a

sculat din mormânt, s'au por-
nit spre uciderea lui Hristos.

Slav, a Treimei.

Treime preasfânt, Printe,
Fiule i Duhule ce! atot lucr-
tor, fericit Dumnezeire, fiin
fr început, lumin întreit

strlucitoare, stpânie a tot

vztoare, pzete pre robii

Ti.

i acum. a Nsctoarei.

V zându-Te, Hristoase,
Maica Ta pironit pre cruce cu
piroane i sângele i apa
curgând din coasta Ta cea de
viea aductoare, s’a rnit cu
milostivire, ca o Maic, tiin-
du-Te pre Tine fiu al su.

Sliv ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

lat, s’a gtit Hristos s
mearg la Ierusalim. Aduna-
î-v toi sihatriî cei de prin
muni i din pustieti, s-L
întâmpinai cu bucurie, îm-
preun cu toat fptura cea
de sub cer.
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irmosul

Intunerecul sufletului meu
S£ „risîpete-1, dttorule de !u-

H „min, Hristoase Dumnezeule,

||
„Cela ce ai gonit întunerecul

21 „cel mai din 'nalnte al arîân-

H „cului, i-mi druete lumina
„poruncilor Tale, Cuvinte; ca

H „mânecând, s Te slvesc pre

Jg
»Tine".

^ Cutarea a 8-a, Irmos:

WJ Pmântul ! toate cele...

*» 1 Iac^ avet* îemei *or întru

Î5 ^ dragoste învierea i viaa,

H pentru cev lânguii cu amar?C vine Hristos i va învia pre

jg
prietenul Su cel de aproape,

n vestind mai ’nainte învierea

]g tuturor, Fctorul de bine al

Sg tuturor.

m Locauri ale sihastrilor,

H adunai-v ca nite miei cu-

jg
vânttorî s întâmpinai pre
pstorul cel mare, Hristos,

Jg
purtând ramuri; c vine Doin-

ei nul, vrând a fi înjunghiat ca

H un miel, ca s ridice din mîj-

m Ioc tirania lupului.

jg Viind Tu ctre Vitfaghi,
m vrjmaul iad a simit sune-

g tul picioarelor Tale i s’a a-

H tins de picioarele lui Lazr,
H ztcându-i: De va vrea sa te

H cheme pre tine vieaa, s nu
*3 te zboveti, ci s iei curând;

H c am cunoscut eu nimicirea

g mea preste puin.

A Nsctoarei

m
3$
3#m

Alt Irmos:

Sfinitele glasuri ale prooro-
jjj

cilor, pre tine, Fecioar, mai **

nainte te-au vestit cu asem-
nri, u i munte, cort sfânt

î nor al luminii, din carele it
a rsrit soarele celor ce e- H
deau întru în tun ere c i în %%

umbr, însui dttorul de gj
lumin. JW

m
îngerii i cerurile.,. m

Trimiându-se doi ucenici, 3*

au adus asin Celui ce ade pre ||
nori; pre Carele toate fptu- gf
rile îl laud i-L prea înal 13
întru toi vecii. ||

Lâng ui este Hristos, nu
||

te mai întrista Vitanie; c va
schimba jalea ta In bucurie, g}
înviind din mormânt pre La-
zar cel crescut întru tine, ca-

rele îl laud întru toii vecii, gf
frî|

A Treimei, $$
Binecuvântm pic Tatl,..

Un Dumnezeu este Trei- jj&

mea, nemutându-Se Tatl în ^
faa Fiului, nici Fiul schîm-

jjjj

bându-Seîn purcedere, ci ose- W?
bite pre câte treie i amân-
doua, o lumin, un Dumne- ^
zeu, slvesc în veci. H

m
Si acum, a Nsctoarei N&

Numai tu ai nscut nestrî- i!
cat, numai tu ai hrnit cu ||
lapte prunc fr dureri; tu, p
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una ai nscut pre Fctorul i
Stpânul tu ;

i cu toate c
eti i maic i slujitoare, pre
tine, Fecioar, te ludm în

veci,

Slav ie, Dumnezeul uostru, slav ie.

Cu stâlpri de fapte bune
i cu ramuri s ne gtim toi,

s primim cu bun pricepere
pre Hristos în dou firi, pur-
tându-Se pre mânz. Pre Carele
îl prea înlm întru toi vecii.

Irmosul:

Sâ ludm, bino s. cuvântm...

îngerii i cerurile pre Cela
„ce Se poart pre scaunul
„slavei i ca tun Dumnezeu Se
„laud neîncetat, bine-L-cu-

„vântai, ludai-L i-L prea
„înlai întru toi vecii

Cântarea a 9-a, irmos:

Câ mi-a fcut mie slav...

M ai nainte ai zis, lisuse

:

Iat, ne suim In cetatea

cea sfânt i m voiu da în

mâinile ucigailor cu adev-
rat, ca s m omoare trupete
pre cruce.

Vrând, Cuvântule,s rpeti
din moarte pre prietenul Tu,
Te sârgueti a fi omorît pen-
tru noi dupre trup, fcând pre
oamenii cei credincioi nemu-
ritori, unule Cela ce eti fr
de moarte.

S aducem stâlpri cu cu-

rie lui Hristos, Celui ce S’a

smerit pre mânz cu trupul i
s-I zicem: Bine eti cuvântat,

Mântuitorule, Cela ce ai venit

spre patim!

A Nsctoarei.

înfricoat este naterea ta,

Nsctoare de Dumnezeu,
Maica lui Hristos; pentru

aceasta te fericim cu credin
i te ludm cu cinste, nea-

murile neamurilor în veci.

Alt Irmos:

Naterea pururea Fecioarei...

Acum trimiând Hristos pre

ucenici, a zis: Deslegând mân-
zul, s-l aducei la mine s
încalec, ca s desleg pre p-
gâni dîn dobitocie i s-i su-

pun Tatlui, ca un Fiu.

Vine Domnul, deschide-i
porile tale, Vitanie; primete
cu credin pre Stpânul; c
vine s scoale din mormânt
pre Lazr, ca un atotputernic.

Slav, a Treimei.

întreita lumin a singur
stpânirii Tale, Doamne, cu

strlucirile cele luminoase lu-

minând mintea noastr, ne în-

toarce dela înelciunea cea

de multe feluri, la împrti-
rea Dumnezeirii.

Si acum, a Nsctoarei.

B ucur-te, palatul împra-
tului tuturor, Nsctoare de

&

m
m
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Dumnezeu* Fecioar, prin ca-

re s’a deschis împria ce-
rurilor celor de pre pmânt
î locuina cea împreun cu
îngerii.

Slava ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Venii cei din pustii î din
muni i din peteri, adunaî-
v inând stâlprî împreuna
cu noi, s întâmpinm pre
împratul i Stpânul; c vine
s mântueasc sufletele noas-
tre.

Irmosul :

Naterea pururea fecioarei,
„ceea ce s’a artat mai nainte
„puitorului de lege în munte,
„prin foc i prin rug, spre
„mântuirea noastr a credin-
cioilor, cu cântri neîncetat
„o slvim".

ijumînâmifL glasului, de trei ori.

LA STIBOAVN
Stihira zilei, de- dou ori, glasul l t facerea,

lui Leou împrat.

Defimând, suflete al meu,
dumnezeetile învturi, les-

ne te-ai încurcat în mestrîile
vrjmaului; dându-te de voia
ta stricciunii i întunecându-
te prin pcatul ce! mult, ai

întinat vemântul cel esut de
Dumnezeu i i-ai fcut nega-
ta de nunta cea împrteasc.
Ci ca s nu te tragi pentru I

pcat i s nu i se cear rs-
puns c ai intrat la mas, fiind

acoperit sub îmbrcmintei
poftelor, i ca s nu te lepezi

afar din cmara cea de nun-
t, strig Mântuitorului ; Ochiu
le cel înfricoat, Cela ce ai luai

ceea ce sunt eu, i din ce ai

fost, nu Te-ai deprtat i mai
nainte de cruce Te-ai îmbr-
cat cu hain de batjocor pen-
tru mine, rupe sacul meu im îmbrac cu veselie, scâ-
p-m de întunerecul cel mai
dinafar i de plânsul cel ve-
nic, i m miluete.

Martirica :

Venii popoare s cinstim
pre mucenicii lui Hristos cu
laude î cu cântri duhovni-
ceti, pre lumintorii lumii i
vestitorii credinei, izvoarele
cele pururea curgtoare, din
care izvorsc tmduiri cre-
dincioilor. Cu rugciunile lor,

Hristoase Dumnezeul nostru,
druete lumii Tale pace i
sufletelor noastre mare mil.

Slav, glasul ai 8’ le a singur glasul.

Svârind aceste patruzeci
de zile de suflet folositoare,
cerem s vedem î sfânt
sptmâna patimii Tale, iu-

bitorule de oameni; ca s cân-
tm în ea mririle Tale, i
nespus rânduiala Ta cea pen-
tru noi; cu un cuget zicând:
Doamne, slav ie.

i acum, (ol aceasta

i cealalt rânduisl, dupre obiceîu.

mr
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La ceasul al aselea

Tropitul proorociri, glasul al 8-lea.

Nesuferit este mânia în-

grozirii Tale, Doamne, cea

asupra pctoilor. i nu sun-

tem vrednici a privi i a cere

dela Tine mil. Ci s nu ne
pierzi cu mânia Ta, nici cu

iuimea ta, pre noi, cari ne-ai

zidit din pmânt cu mâna Ta.

Slava, i acum; toi acesta.

Prochimen, glasul al 4-Iea

:

rentru casa Domnului Dumnezeului nostru,

am cutat cele bune ie.

Stih :

Vcse!itu-m
ram de cei ce mi-au zis mie : în

casa Domnului vom merge.

Din proorooîa Isaieî, cetire.

Cap. 60* ve.î. 10—24.

ucurâ-te, lerusulinie, i voi* cei cari

ii iubii sltai de veselie. Fii in cul-

mea veseliei, voi cei care 11 jeleai 1

Ca s sugei i s v, sturai la pieptul mân-
gâierilor sale* s sugel i s v desftai la

sânul slavei sale i Cci aa zice Domnul

;

„Vrsa-volu pacea peste el ca un râu i ca un
uvoi a ieit din albia lui slava noroadelor,
Pruncii Iui vor 11 dui în cârc i dcsmierdai
pc genunchi. Dup cum mama îi mângâie pe
fiul ei i eu v voiu mângâia pe voi i cu Ie-

rusalimul i voi vei fi mângâiai. Când vei
vedea, inima voastr va tresri dc bucurie,

i oasele voastre vor odrâsil ca iarba. î mâna
Domnului se va arta slujitorilor sî, iar ur-

gia, peste vrjma si. Cci iat Domnul c
vme în vpaie î carele lui sunt ca o vijelie,

ca sâ deslânuiase cu fierbineal mânia lui

cu vpi de loc. Cci Domnul va judeca cu
foc i eu sabie pe tot omul, i muli vor fi

cei ce vor cdea de btaia Domnului ! Lu-
crrile i cugetrile celor ce se sfinesc i
se curosc pentru închinciunile din grdini*
intriun loc ascuns în mijlocul -unei adunri
de ucenici celor care mnânc din carnea
de porc, mâncri scârnave i oareci ; vor fi

zdrnicite, zice Domnul. Dar eu vin ca s

strâng la un loc noroadele i toate limbile.

Ele vor veni l vor vedea slava mea, i Ie

voiu da uq semn. i pe cei scpai cu via
îi voiu trimelc ctre popoarele din. Tari,
Put, Lud, Mosoc* Ro* Tubai, iavan, ctre inu-

turile cele mai deprtate* care iTuu auzit des-

pre mine i nu au vzut slava mea. i la.

aceste neamuri ver vesti slava mea i din

loate neamurile vor aduce pe fraii votri

prinos Domnului: pe cui, tu crue, pe paturi,

pe catâri i pe cmile, pân la muntele cel

sfânt al meu, la Ierusalim, zice Domnul,
precum fiii lui Israil aduc princase in vase

curate pentru casa Domnului. i din eî voiu

lua preoi i leviE, zice Domnul. Cci precum
cerul cel nou i pmântul cel nou pe care

le voiu face, zice Domnul, vor rmânea
înaintea mea, as va dinui dcapururî Bemîn-

ia voastr i numele vostru. i din lun nou
în lun nou î din zi de odihn in zi de
odihn vor veni toi i se vor închina înain-

tea mea, zice Domnul. î când vor iei* vor

vedea stârvurile celor care s’au rzvrtit
împotriva mea, cci viermele lor nu va mur

î

i focul lor nu se va stinge. i ei vor îi spe-

rietoare pentru toi.

Prochimen, glasul al fi-leu :

Milucte-ne pre noi, Doamne, miluetc-ne. C
prea mult ne-am umplut de hul.

Stih:

ritre Tine am rdicat oebîî mei, Cela ce lo-

oueti în ceruri.

VINERI

A ASEA SPTMÂN,
A STÂLPRILOR

La Vecernie, obicinuita Catismâ.

La Doamne strîgat-am, punem 10 Stihlri*

cântând : Idiomela zilei, de doua ori ; apoi
Martirica i cinci stiluri ale cuviosului i

dreptului Lazr, fâcându-le pe apte.

Idiomela, glasul al 8-fea, de dou ori.

vârind patruzeci de zile

cele de suflet folositoare,

cerem s vedem i sfânt sap-

tmâna patimii Tale, iubito-

rule de oameni; ca s prea-
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slvim In ea mare cuviina i
H nespus rândueala Ta cea

H pentru noi; cu un cuget cm-
H tând: Doamne, slav Tie.
ig
!!« A Mucenicilor.

||
Mucenici ai Domnului, ru-

^ gai pre Dumnezeul nostru i
H cerei sufletelor noastre, mul-

gi
îme de îndurri i iertare p-

li catelor noastre celor multe,
rugmu-v.

^ Apoi cântm inci stihiri alo sfântului Lazr,

H Tcere a evseviosului împarat Le ou cet îne-

¥% lepf, glasul al 6-lea, singur glasul.

m
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Doamne, vrând s vezi mor-
mântul

1

lui Lazr, cel ce ai voit
a Te sllui în mormânt de
bun voie, ai întrebat: Unde
l-ai pus pre el? i aflând
ceea ce nu era s nu o tii,

ai strigat pre cel ce itibiai:

Lazre, vino afar! i a as-
cultat cel fr suflare/ pre Cel
ce i-ai dat suflare, pre Tine,
Mântuitorul sufletelor noastre.

(de dou ori).

Doamne, venit-ai la mor-
mântul lui Lazr cel mort
de patru zile i vrsând la-

crimi preste prietenul Tu, i-aî

sculat, Spicuîe al vieii. Pentru
c moartea s’a legat* cu glasul
Tu, înfurturile s

?au dfes-

legat cu mâinile. Atuncea s*a
umplut de bucurie mulimea
ucenicilor i $*a svârit de
ctre toi o cântare împreu-

n: Bine eti cuvântai, Mân-
tuitorule, miluete-ne pre noi.

(de dou ori).

Doamne, glasul Tu a stri-

cat împriile iadului i cu-
vântul puterii Tale a ridicat,

din mormânt, pre cel mort de
patru zile; i s'a fcut Lazr
început al mântuitoarei învieri

cei de a doua. Toate ^sunt cu
putin, ie, Stpâne, împra-
tului tuturor; druete robilor
Ti curire i mare mila.

*4mm
£4mmMm
g*

Doamne, vrând s încredin-
ezi pe ucenicii Ti de învie-
rea Ta cea din mori, ai venit
la mormântul lui Lazr i strî-

gându-1 Tu, s’a prdat* iadul

i a slobozit pre mortul cel

de patru zile. Carele a strigat
ie: Bine eti cuvântat, Doam-
ne, slav ie.

Doamne, luând pre ucenicii
Ti, ai venit în Vitanîa, s scoli

pre Lazr; i lcrmând pen-
tru dânsul, dupre legea firii

omeneti, ca un Dumnezeu
1-aî ridicat, fiind mort de patru
zile, i el a strigat, ie, Mân-
tuitorule : Cela ce eti binecu-
vântat, Doamne, slav ie.

Siavâ, glasul al S-îea.

V enind ia mormântul lui La-
zr, Mântuitorul nostru, i stri-

gând pre mort, l-ai sculat ca
din somn; s'a scuturat stric-
ciunea cu Duhul nestriceiunii

£4mMM
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i a teit, odat cu cuvântul,

legat cu înfuraturile. Toate
le poi, toate slujesc ie, iu-

bitoruîe de oameni; toate sunt

supuse ie, Mântuitorul nos-

tru, slav ie.
L acum, glas acelai, a lui Andrei Tifîu.

S vârind patruzeci de zile,

cele de suflet folositoare, s
strigm: Bucur-te, cetate Vi-

tanie, patria lui Lazr; bucu-
rai-v, Marto i Mrie, suro-

rile acestuia, c mâine vine

Hristos s învieze cu cuvân-
tul pre fratele vostru cel mort;
al crui glas, auzindu-l amar-
nicul i nesiosul iad, ctre-
murându-se de fric i sus-

pinând foarte tare, va slobozi

pre Lazr legat cu înfura-
turile. De a Cruia minune mi-
rându-se poporal evreesc, va
întâmpina pre Domnul cu ra-

muri i cu stâlprî i se vor
arta ludând pruncii pre Ace-
sta, pre Carele II pizurnesc p-
rinii: Bine este cuvântat, cel

ce vine întru numele Dom-
nului, împratul lui Esrail.

IEIRE
Lumin lin...

Prochimen, glasul al 6-lea:

Ajutorul nostru este întru numele Domnului,
celui cc a fcut cerul i pmântul.

Stih:

U e n’ar îi c Domn it era lutru noi...

. Dela Facere, cetire*

Cap. 49—50, vers 38—26.

îrind laeov poruncile sale, pe care
le-a dat feciorilor si, i iutinzându-i,

picioarele sale in pat, i-a dat sfâritul

i a'a adogat Ia poporul su.

Atunci Iosif czând pe fata tatlui su, la

plâns i La srutat. Apoi a poruncit Io sil docto-
rilor, slujitori al si, s îmblsmeze pe tatl
sân i doctorii uu îmblsmat pe Israil. Dup ce

&
:

au împlinit patruzeci de zile, cci atâtea zile

trcbuesc pentru îmblsmare, l-au plâns Egip-
tenii aptezeci de zile. Iar dac au trecut zi-

lele plângerii lui, a zîs Iosif curtenilor lui

Faraon: „De am aîlat bunvoin în ochii

votri, zicei lui Faraon aa: Tatl meu m’a
jurat i a zis: iat, eu am s mor; tu insa sm îngropi în mormântul meu, pe care mi
l-am spat eu iu pmântul Cana an. i acum
a vrea sm duc ca s îngrop pe tatl meu
i s m întorc". i I s'an spus lui Faraon
cuvintele lui Iosif, iar Faraon a rspuns:
,,Du-te i îngroap pe tatl tu, cum te-a ju-

lat el!" Deci, s’a dus Iosif s ldgrohpe pe
tatl su, i au mers împreun cu el toi slu-

jitorii lui Faraon, btrânii casei Iul i toi b-
trânii din ara Egiptului, i toat casa lui lo-

siî, i fraii lui i toat casa l&iâlui su l
neamul lui. Numai copiii lor i oile i vitele

lor le-au lsat în araGoen. Au plecat do a-

semenea cu el crue l clrei, i s’a fcut
tabra mare foarte. i ajungând ei la Aria
iui Atad de lâng iordan, au plâns acolo plân-

gere mare i taro foarte i a jelit Iosif po ta-

tl su apto zile. Vzând locuitorii inutului

aceluia, Cananeenii, plângerea dela Aria Atad,

au zie: „Mare e plângerea «aceasta la Egip-

teni", De aceia s’a dat locului aceluia numele
Abel-Mifmim, adic plângerea Egiptenilor, ca-

re loc e dincolo de Iordan. Aa au fcut fiii

Iul lacov cu laeov. cum le poruncise el : l-au

dus fiii Iul în pmântul Canaan si l-au îngro-

pat în petera din arina Macpela, cea de lân-

g Mamvri, pe care o cumprase Avraam cu
arin cu tot dela Efron Heteul, ca moie
de îngropare. Apoi Iosif, dup îngroparea ta-

tlui. s’a întors în Egipt i el, ifraii Iui i
toi cei ce merseser cu el la îngroparea ta-

tlui su. Vzând îns fraii luî Iosif c& a mu-
rit tatl lor, au zis

:
„Ce vom face, dac Iosif

ne va urî î va vrea s-i rzbune pentru
rul ce i-am fcut ¥“ Atunci au trimes ci la

Iosif S i se spun: „Tatl tu înainte de
moarte te-a jurat i a zis: „Aa s spunei
lui Iosiî: iart frailor ti greaJa l pcatul
lor, i rul ce i-au fcut, Iart deci vina ro-

bilor Dumnezeului tatlui tu“. i a plâns

iosiî când î B’au spus acestea. Apoi au venit

l îrali lui i czând înaintea lui, au zis;

„iat, noi suntem robii ti". Iar Iosiî Ie-a zis:

„Nu v temei 3 Sunt eu oare în locul lui Dum-
nezeu ? Iat, voi ai uneltit asupra mea rele,

dar Dumnezeu le«a întors în bine, ca sfac
cele ce sunt acum i $& pstreze viaa, unu!
norod numeros. Deci nu v temei ! Eu v
voiu hrni pe voi i pe copiii votri". i i-a

mângâiat l le-a vorbit dela inim. Apoi a
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locuit Tosii în Egipt, ci i fraii Iui i toata
casa tatlui su. i a trit Josiî o sut zeco
ani- i a vzut Ioslf pe urmaii Lui Efraim
pâtiiL ta al li'Oilcaneam. De u^erctenuu i copiii
lui Vtalilr, fiul iui Mânase, s'au nscut pe
genunchii lui Iosif. in cela din urm a zis
loair câtro fraii ai; „lat, nm s mor. Dar
Dumnezeu v va corecta, v va scoate din
pmântul acesta i v va duce in pmântul,
pentru care Dumnezeul prinilor notri e'a
jurat Lui Avraam i lui Isuuc i lui lacov".
La urm a jurat Ioslf pe fiii lui Israil, zicând :

„Dumnezeu are s v cerceteze, dar voi sâ
scoatei oasele mele de aici". i a murit
Iosif de o uta zece ani. l l-au îmblsmat
î l-au pus intr’un sicriu, în pmântul Egip-
tului,

Prochimen, glasul a) 4-loa :

cei ce ndjduesc intru Domnul ca muntele
amului, nu se vor clti in veno.

Stih:
'

Câ im va lsa Domnul toiagul pctoilor
prete soarta drepilor.

Dela Pilde, cetire.

Gap. 31, vers. fi iji.

iul meu, deschide gura ta pentru cel mut
pentru pricina tuturor prsiilor. Des-
chide gura ta, judec drept, i f drep-

tate celui srac s-î npstuit- Cine pote gsi
o femeie virtuoas? Preul ei întrece mr-
geanul, Intr'însa se increcie inima soului ei
iar câtigul nu-i va lipsi niciodat. Ea ii face
bine i uu ru în tot timpul vieii sale. Ea
caut lân l cânep i lucreaz cu mânu
sa voioas. Ea se aseamn cu corabia unui
negutor, mire de departe aduce hrana ei.
Ea so scoal disdediminea i împarte hrana
în Casa ei i d porunci slujnicelor, Gândete
sa cumpere o arin i o dobândete; din
osteneala palmelor sale sdete vie. Ea in
cingo cu putere coapsele sale i îi întrete
braele salo. Ea bag de seam c bun o
câtigul ei; sfenicul ei nu se stinge nici
noaptea. Ea pune mâna pe furc i <*u dogo-
teio sale apuc fusul, Ka întinde luna spre
cel Srman, i braul oi spre cel necjit . N'ere
toarn do col ai casei sale iu vreme de iarna,
cci toi din cas sunt Îmbrcai în haine sta-
cojii. Scoare îi face ea, din vison t purpur
esfe Haina ei. Cinstit este brbatul ei la por-
ile ^cetii, când st la sfai ou btrânii rii.
Ea fuce cmi i le vinde, i brâuri d ne-
gutorilor. Trie i mreie este haina ei i
ea îi râde de ziua de mâine Gura i-o des-
chid* cu înelepciune i sfaturi pline de dra-
goste sunt pc limba ei. Ea vegheaz la pro-
pirea casei sale i pâine, fr s lucreze,

0

ea nu mnânc, Feciorii si vin ,i a fericesc,
iar soul el o laud; ..Multe fete s’au dove-
dit hamico, dar tu le-ai întrecut pe toate !“

Îneltoare este drgliu i deart eele fru-
museea : femei* care se teme de Domnul tre-
buie ludat ! Druii-! din rodul mâinilor sale
i Ja porile cetii hrnicia ei s& tic dat ca
pild S

i cealalt râtul ucalâ n Liturghiei cei nm
înainte sfinite, dup obicolu,

Spre tiin:
De astzi Înainte nu se mai cânt nici Mur-
lirice, nici de ale Nsctoarei, din Octoih,

pân la Sâmbta sfântului Toina.

Cade-se a ti

:

Cu de se va îo tâmpla Buna-Veslire in Sâm-
bta lui Lazr, eft se caute Tipicul dela slâr-

ftul crii, la litera A,

M
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Intru aceast Vineri

PAVECERNIA CEA MARE
Jhiifi Sfinte Dumnezeule cel dintâiu, zicem
l'toparul praznicului, Dtipft al doilea Sfinte
Dumnezeule, obinuitele Tropare :M iluete-ne

pre noi, Doamne mlluete-ne pre noi ..

i cântam act st Canon, compus de sfânlul
printele nostru Andrei CriteanuJ lerusalin i-

ieanub

Cântarea 1, glasul l t Irmos:

ântare de biruin s cân-
„tm toi Iui Dumnezeu,

„Celui ce a fcut minunate mi-
„nuni cu bra înalt i a mân-
tuit pre Israil, c S’a prea-
„slvita .

Slav jc, Dumnezeu' uosiru, slav ie,

S nviind, Mântuitorul meu,
pre Lazr cel mort de patru
zile, l-ai schimbat din stric-
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dune cu bra înalt i i-a*
artat puterea Ta, ca un atot-

puternic.

Strigând pre Lazr din mor-
mânt, îndat l-ai sculat

;
dar

iadul jos cu amar s’a tânguît

i, suspinând, s'a cutremurat

de puterea Ta, Mântuitorule.

Lcrmat-ai, Doamne, pen-

tru Lazr, artând întruparea

rândueliî Tale î cum ca din

fire fiind Dumnezeu, Te-ai

fcut om dupre fire ca i noi.

Lacrimile Martei i ale M-
riei le-ai potolit, Doamne, scu-

lând pre Lazr din mori, Mân-
tuitorule, i artând pre mort

însufleit cu puterea Ta.

Dupre legea firii omeneti
ai întrebat, Stpâne, unde s’a

pus Lazr? Artând tuturor,

Mântuitorule, adevrat rân-

dueala Ta cea spre noi.

I ncuetorîle iadului le-ai sf-

râmat atuncea, strigând pre

Lazr; t ai cltit puterea lup-

ttorului i l-ai fcut de s’a

cutremurat de Tine, unule

Mântuitorule, mai înainte de

rstignire.

pre Lazr ce-1 inea iadul

legat, ca un Dumnezeu ai a-

pueat, Stpâne, înainte de l-ai

deslegat din legturi ; c toate

se supun poruncit Tale, atot-

puternice.

Slav» a Treime].

S ludm pre Tatl, pre

Fiul î pre Duhul, pre Trei-

mea cea nedesprit întru

unimea fiinei, i cu^ îngerii

împreun s o preaslvim, ca

pre unul Dumnezeul, Cel ne-

zidit

l acum. a Nftacfttoarei.

Neschimbat ai nscut pre

Ziditorul firii, Maic Fecioar,

dela Duhul Sfânt, fcându-se

ceea ce suntem noi, cu bun
voina Tatlui fr de schim-

bare i fr amestecare.

Cântarea 2-a» frmoa :

I
a aminte cerule î voiu gri
i voiu lauda pre Hristos,

„ Mântuitorul lumii, pre singur

„iubitorul de oameni“.

Slav ie, Celui ce numai
cât ai strigat i îndat ai scu-

lat din mormânt pre prietenul

Lazr, pre cel mort de patru

zile.

Auzît-a cel fr suflare gla-

sul Tu i însufleindti-se, în-

dat s’a sculat din mori, sl-

viidu-Te pre Tine, Doamne.

prî mind porunca glasului

Tu, celui de viea aductor,

s’a sculat din mormânt, Mân-
tuitorul meu, Lazr cel ce
puia.

Lcrmat-ai pentru priete-

nul Tu, Mântuitorule, încre-

dinându-ne c Te-ai îmbr-

yj-'w wr. Vi." T
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cat cu firea noastr, i l-ai

H înviat

H I ngrozitu-s’a iadul, dac a

gj vzut pre cei legat cu înfu-
H râturile întorcându-se îndat
JS prin glas la vieaa aceasta de

ateu

Slava.

S pimântatu-s’au popoarele

evreeti, când aî înviat cu cu-

vântul Tu pre Lazr, cel ce

se împuise, strigându-1, Mân-
tuitorule.

i acum, « Nsctoarei.

C utremuratu-s’au ascunz-
torile iadului, dac s'a însu-

fleit atunci Lazr jos, prin

glasul Celui ce l-a înviat.

Cftfliarea a 3-h Irmos:

P iatra pre care nu au so-

cotit-o ziditorii, aceasta

„s’a fcut în capul unghiului.

„Aceasta este piatra pre care

„Hristos a întrit Biserica Sa,

„pre care o a rscumprat
„din pgânii
M inune strein i preasl-

vit, cum a întrebat Ziditorul

tuturor, de ceea ce nu era s
nu o cunoasc, ca î cum nu

I
ar fi tiut: Unde zace acela

de carele v tânguii? Unde
s’a îngropat Lazr? Pre care-

le, preste puin vi-I voîu scula,

învîindu-1 dîn mori.

P iatra pe care au prvlit-o

preste tine cei ce te-au îngro-

pat, aceasta poruncind Iisus
j

s o ridice, îndat te-a înviat, j

strigând : Lazre, scoal ! vino
j

la mine, ca s se înfricoeze
j

iadul de glasul Tu.
Marta i Maria, Doamne,

|

strigat-au cu tânguire: Iat,

acela pre carele iuhiai, pute,

fiind mort de patru zile
;
de

ai fi fost atuncea aici, nu ar

fi murit Lazr. Iar Tu, ca Cela

ce eti nedesprit pretutin-

deneâ, l-ai sculat îndat, strî-

gându-I.

V rsând lacrimi pentru prie-

tenul, dupre rândueaîa ome-
nirii, ai artat c trupuî care-

le l-ai luat dela noi s'a unit cu

Tine, Mântuitorule, firete, ia-

r nu dupre nlucire; i ca un
Dumnezeu, iubitor de oameni,
strigându-1, îndat l-ai sculat.

V ai mie! striga iadul, acum
cu adevrat am pierit; i zi-

cea ctre moarte: Iat, Naza-
rineanul a cltit cele de jos

i sfâiind pântecele meu, a

sculat pre mortul cel fr su-

flare, strigându-1.

C e fel este nebunia voastr,
Evreilor? Unde este necre-

dina? Pân când suntei în-

elai? Pân când suntei în-

streînai? Vedei pre cel mort,

c a ieit, prin glas, i nu cre-

dei lui Hrîstos! Cu adevrat
fii ai întunerecului suntei voi

toi.
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Slav, a Treiinel.

Unul din Treime pre Tine
Te tiu, mcar c Te-ai întru-
pat, un fiu întrupat slvesc,
Carele ai odrslit fr smân-

din Nsctoarea de Dumne-
zeu i acelai Fiu, unul ludat
împreun cu Tatl i cu Duhul.

] acum, a Nsctoarei,

M immat i înfricoat este
vederea, care au vzut-o mai
’nainte nemincinoii prooroci
din dumnezeasc rândueal,
adec pre Fecioara Nsctoa-
rea de Dumnezeu, care fr
stricciune a nscut pre Dum-
nezeu i dup natere a rmas
curat.

Cântarea a 4-a, Irmos ;

R idicaiu-$’a soarele i luna
a sttut întru a sa rân-

„dueal; înlatu-Te-ai pre
„lemn îndelung rbdtorule i
„pre el ai întemeiat Biserica
„Ta“.

L crmat-ai, Doamne, pen-
tru Lazr, sculat-ai Stpâne
pre cel mort i ai artat po-
poarelor c eti Fiul lui Dum-

I

nezeu.

Dac a auzit cel fr suflare
porunca Ta: Vino afar,iLaz-
re! s’a sculat degrab cu înf-
uraturile i a srit, artând,
Bunule, puterea Ta.

Lacrtnile Martei i ale M-
riei le-ai potolit, Hristoase

Dumnezeule, strigând pre
Lazr

; i ca un însui puter-
nic ridîcându-1 cu cuvântul,
acela s'a închinat ie.

L cramând ca un om pen-
tru Lazr, l-ai ridicat ca un
Dumnezeu

; întrebat-ai : Unde
s

?a îngropat mortul cel de pa-
tru zile? adeverind, Bunule,
omenirea Ta.

V rând s adeverezi, Bunu-
le, semnele patimii i ale cru-
cii Tale, rupând nesiosul
pântece al iadului, as sculat
ca un Dumnezeu pre mortul
cel de patru zile.

C ine a vzut, cine a auzit,
s fi sculat vreun om mort
puind? Ilie a sculat i EHseiu,
dar nu din mormânt i nici

mort de patru zile.

Ludm, Doamne, puterea
Ta, ludm i patimile Tale,
Hristoase; cci cu puterea Ta,
ca un milostiv, al fcut mi-
nuni; iar patimile le-ai primit
ca un om, dupre rândueala
omenirii!

D umnezeu eti i om, ade-
verind numirile cu lucrurile;c
ai venit la mormânt cu tru-

pul, Cuvinte, i ca un Dumne-
zeu ai sculat pre mortul cel

de patru zile.

S pimântatu-$ ?

au, Stpâne,
popoarele evreeti, dac au
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vzut pre Lazr cel mort scu-

lându-sedin mormânt prin gla-

sul Tu, dar au rmas neple-

cate minunilor Tale»

ii Traimei,

Fr început ai strlucit din

Printele Tu, Mântuitorule,

ca Cela ce eti unul din Trei-

me, sub vremi ieind din sân-

gele cel fecioresc prin Duhul
Sfânt, luând trup, Tu, Cel ce

eti mai presus de fiin.

i acum, a Muctoarei.

Zmislirea Nsctoarei de
Dumnezeu este fr de s-
mân,; naterea fr ptimire
de stricciune; c Dumnezeu
fcând minuni întru amân-
dou, S’a micorat pre Sine,

ca s Se uneasc cu noi*

Cutarea a 5-a, Irmos:

P acea Ta o d nou, Fiule

al lui Dumnezeu; c fr
„de Tine alt Dumnezeu nu
„cunoatem; numele Tu nu-
„mint, c eti Dumnezeu al

„viilor i al morilor*.

Viea fiind Tu, Doamne, i
lumin adevrat, strigând pre
Lazr l-ai înviat; cci ca un
puternic ai artat tuturor, c
eti Dumnezeul viilor i al

morilor.

porunca Ta, lisase, ce nu
sufere Împotrivire, nerbdân-
du-o iadul, carele primise pre

34m
34M

muli, s'a spimântat i pre m
Lazr, cel ce era de patru %%
zile mort, l-a dat viu, iar nu

||
mort. 34

împreunând râna cu du-

hul, Cuvinte, Cel ce ai Insu-

flat dedemult lutul cu duh de

viea prin cuvântul Tu, ai

sculat î acum cu cuvântul pre

prietenul Tu, din stricciune

si din cele dedesubt

Nimenea n'a putut s stea

împotriva voii Tale, Doamne;
cci, când ai strigat pre La-

zr cel mort, îndat s'a scu-

lat cel ce era fr de suflare

i purtând legturile, a umblat
pre picioarele saîe.

O nebunia jidoveasca! O,

orbirea vrjmailor! Cine a

vzut pre cineva s se scoale

din mormânt? Ilîe dedemult
a sculat, dar nu din mormânt,
nici mort de patru zile.

cela ce eti neasemnat,
îndelung rbdtorule, Cela ce

toate le faci pentru noi ca un
Dumnezeu i ptimind ca un
om

;
f-he pre noi pre toi pr-

tai împriei Tale, pentru

rugciunile lui Lazr.

a TreJmal.

Treimea cea mai ’nainte de
început, fr început i de o
cinste, Printe atotiîtorule,

Fiule i Duhule Sfinte, Unime
Sfânt* în trei fee, mântuete

M
34
34m
34
34
34
3*
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

34
34
34
34
34
34
34
34

34
34
34
34
34
34
34
34

34
34
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pre cei din Adam, cari cu cre-

H dina Te laud pre Tine»

i acum, a Nsctoarei,

*3 Cântecele tu cel preactt-

H rat, Na sfinit, Curat, Dum-
¥$ tiezeu Cel mai presus de toate,

|jf
luând dintr’însul trup, Cel în-

*3S chinat în Treime, Cuvântul,

H Cel din Tatl i cu Duhul îm-

|jj
preun Dumnezeu,

*1

m

stAlpAkilok 565

Cântarea a 6-a, Irmos :

\ aruncatu-m’aî întru adân-
cufîle inimii mrii i

Jg
„m’ai mântuit, Mântuitorule,

*3 „din robia morii i ai desle-

H „gat legtura frdelegilor

fg „mele".

^ Intrebat-ai, unde sunt eu?

H Cela ce tii toate; lcrmat- ai,

I Mântuitorule, pentru mine ca

H un om dupre fire i m’ai ri-

H dicat cu porunca Ta pre mine

H cel mort.

p C hematu-m’ai, Mântuita-

p rule, din iadul cel mai dede-

p subt, strigat-a Lazr ctre

Jjj
Tine, pierztorul iadului î

jj|
m’aî sculat cu porunca Ta pre

P mine cel mort
StS

« 1 mbrcatu-m’ai, Mântuito-

ii
rule, cu trup de lut i mi-ai

$3 suflat vîea î am vzut lu-

H mina Ta i m’ai sculat cu po-
runca Ta pre mine cel mort

H 1 nsufieit-ai, Mântuitorule,

chipul cel fr suflare al tru-
*

j

m
pului meu, întritu-m’ai cu g#

oase i cu vine i m’ai sculat
|j|

cu porunca Ta pre mine cel

mort.

Rupând pântecele iadului

cel a toate mânctor, m’ai

scos, Mântuitorule, cu puterea

Ta i m’ai sculat, cu porunca gj
Ta, pre mine cel mort. p

3mbrcatu-Te-ai, Mântuita-

rule, cu toat frmânttura
|j

mea i ai pzit curat pântecele gr

cel fr prihan, dîn carele p
ai ieit întrupându-Te, unul

dîn Treime» jf*

Slavii, a Treimei-
Ui

Treime Sfânt, laud milos- m
tivirea Ta i cu îngerii cânt p
cântarea cea întreit sfânt; p
miHiete sufletele noastre, ale p
celor ce Te ludm pre Tine. m

îHp

i acum, a Nsctoarei m
^ntrat-a Cuvântul în pânte- P

cele tu cel fr prihan i gjf

l-a pzit iari curat dup P
natere, Nsctoare de Dum- g*
nezeu

;
adevrat minune prea- i?

slvit
! U
Cântarea a 7-a, Irmos:

gjjH e tine™ Ti cei din cup- U
tor Mântuitorule, nu s’a

„atins, nici i-a suprat focul, p
„Atunci, acei trei cu o gur p
„cântau i binecuvântau, gr- H
„înd ; Bine este cuvântat Dum- ^
„nezeul prinilor notri". gf

zHs
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Preste cel mort ai lcrmat,
Mântuitorule, iubitorule de oa-
meni, Doamne

; cas ari po-
poarelor, c Dumnezeu fiind

Te-ai artat om pentru noi;
i ai lcrmat voind, puindu-ne
înainte chipurile dragostei cei

din îuntru.

Lazr cel mort de patru zile,

Mântuitorule, dac a auzit jos
glasul Tu, sculându-se, Te-a
ludat pre Tine i bucurân-
du-se, a strigat: Tu eti Dum-
nezeul i Ziditorul meu, iem închin i Te laud pre Tine,
Cel ce m’al înviat.

Dei sunt înfurat cu leg-
turi, Mântuitorule, Lazr a stri-

gat de jos, dar nici cum nu
voiu rmânea în pântecele ia-

dului; numai de m vei che-
ma: Lazre, vino afar ! C Tu
eti lumina i vieaa mea.

L azre, rogu-te, zis-a iadul,

scoal i iei curând din în-
cuietorile mele; du-te degrab,
c mai bine -mi este a m
tângui cu amar de unu! ce
mi se va lua, decât de toi,
pre care i-am înghiit mai 'na-
inte cu foame.

Pentru ce te zboveti, La-
zre

P
zis-a iadul? Prietenul tu

stând te cheam: Vino afar!
Iei dar, ca s iau i eu uu-
rare; c de când te-am mân-

cat pre tine, spre grea mi
s'a pornit mâncarea.

P entru ce nu te scoli curând,
Lazre? Strigat-a iadul de jos,

tânguindu-se. Pentru ce nu te

ridici îndat, s te duci de aci?
Ca s nu m prade Hristos i
de alii, înviindu-te pre tine.

Mlnunatu-Te-ai, Stpâne
Hristoase, fcând afuncea mul-
te lucruri minunate; c ai dat
orbilor lumin, surzilor le-ai

deschis urechile cu cuvântul
i pre Lazr prietenul l-ai scu-
lat din mori, strigându-1 ca
un Dumnezeu.

Slav, a Treimei.

S cântm cântarea Treimii
slvind pre Tatl Cel fr în-

ceput, pre Fiul i pre Duhul
cel drept, o fiin sîngurit,
pre care întreit s o ludm:
Sfânt, sfânt, sfânt eti Treime.

i acu ui, a Nsctoarei.

Ca pre unul din Treime, Te
slvim pre Tine, Hristoase,c
întrupându-Te din Fecioar
fr schimbare, toate le-ai su-
ferit, lisuse, ca un om, nede-
prtându-Te de fiina Tatlui,
mcar c Te-ai unit cu noi.

Cântarea a S-ci, Irmos:

C erurile cerurilor i apa cea
mai presus de ceruri bine-

cuvântai, ludai i preaînl-
„ai pre Domnul în veci“.
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Fctorul i cuprinztorul

tuturor, a venit în Vitania pen-

tru milostivire, ca s învieze

pre Lazr.

Mortul cel de patru zile, pu-

ind i fiind cu înfurturile
înfurat, a srit cu suflet, cel

neînsufleit, strigandu-1 Tu,

Doamne.

poporul Iudeilor, dac a v-
zut pre cel mort sculându-se,

Hristoase, prin glasul Tu, a

scrânit cu dinii.

Jidovilor, cari suntei în-

tunecai lâng lumin, pentru

ce nu credei învierii lui Lazr,
care s’a fcut prin lucrarea

lui Hrîstos?

S se bucure Sionul i s
laude pre dttorul de viea,
Cela ce a sculat cu cuvântul

pre Lazr din mormânt

O tiie cereti i neamul p-
mântenilor Te-au ludat pre

Tine, Mântuitorul meu, când
ai sculat pre Lazr.

Slav, a Trelmei.

împreun cu Tatl i cu
Fiul, pre Duhul slvesc i lu-
dându-1 strig neîncetat: întreit

sfinte, slav ieî

i acum, a Nsctoarei.

pre Tine Te binecuvintez

i m închin ie, Celui ce

Te-aî nscut din Fecioar i

nu Te-aî desprit de scaunul

sfintei slavei Tale.

Cântarea a 9-a, Irmos ^

F cut-a trie cu braul Su,
pentruc a surpat pre cei

„puternici de pre scaune i a

„înlat pre cei smerii, Dum-
nezeul lui Israil, prin Care

„ne-a cercetat Rsritul cel

„dintru înlime i ne-a în-

dreptat pre calea pcii*.

S laude Vitania împreun
cu noi minunea; c întru dân-

sa a lcrmat Fctorul, du-

pre legea firii trupului, înviind

pre Lazr i schimbând lacri-

mile Martei i plânsu! Mriei
spre bucurie, a sculat pre cel

mort.

încredinând, Cuvinte, în-

vierea Ta, ai strigat pre Lazr
din mormânt i l-ai ridicat ca

un Dumnezeu, ca s ari
popoarelor, c eti cu adevrat
Dumnezeu i om i cum c ai

s ridici i locaul trupului

Tu.

Cltit-ai porile i zvoa-
rele cele de fier, înfricoat-ai

iadul cu glasul Tu i împre-

un cu dânsul s’a spimântat
i moartea îndat, dac a v-
zut, Mântuitorule, pre Lazr
carele era legat de dânii,
însufleit si sculat prin glasul

Tu.
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Spimântatu-s’au toi, dac
Te-au vzut, Mântuitorule, l-
crmând pentru Lazr cel

mort si au zis cei ri : Vezi,

cum ti iubea pre el ? Ci îndat
l-ai strigat i seulandu-se cel

neînsufleit/ a lepdat stric-

ciunea prin porunca Ta.

Cltitu-s'au uile, sfrâma-

tu-s’au zvoarele, deslegatu-

s’au legturile mortului la gla-

sul puterii lui Hrîstos* Iar iadul

suspinând se tanguîa cu amar
i striga: Vai mie! Ce fel i
de unde este glasul cel ce

înviaz morii?

Scoal-te de aici, ascultând

glasul; c afar te strig prie-

tenul tu. Acesta este Cel ce

a înviat morii mai ’nainte.

C Ilie, a sculat mort; înc i
Elisei; dar Cel ce lucra si gria
prin ei, Acesta este.

Ludam, Cuvinte, puterea
Ta cea neasemnat; c ai

sculat pre cel mort prin cu-

vântul Tu, cu oase i cu vine,

ca un Fctor al tuturor i l-ai

ridicat, Mântuitorule, din cele

dedesupt, ca pre fiul vduvei
cel de pre pat. &

S]av&
r
a Treime:, ^

Treime, preasfânt,^ Dum- &
nezeule, Printe fr început

i dumnezeescule Cuvinte, jh

Mângâitorule cel bun, Duhule §
Sfinte al lui Dumnezeu, cela

g
ce eti o lumin întreit lumi-

ntoare, o fiin unit în fire,

unule Dumnezeule, milosti- |
vete-Te spre lumea Ta.

j;

Si acum. a Nsctoarei

Cela ce toate le-ai fcut cu

înelepciune, lisase, i cu totul

Te-ai îmbrcat întru mine din

fecioar i cu totul pururea
petreci însânurile Tatlui, tri-

miând Duhul Tau cel sfânt

preste turma Ta, umbreaz-ne
pre noi, ca un Dumnezeu.

iari oAntm frmoiul:

f’icut-a trie cu braul Su,.. Dup Sfinte

Dumnezeule cel pre urm. Ccmiliitul praz-

nicului i Apolisul cel mic,
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Dup C red într’unul Dumnezeu, Sfinte Dumnezeule °®i dintâlu i dup& T at&l nostru, M
Troparul: I nvierea cea de obte... Dup. al doilea Sfinte Durouezeule ti

Condacul : B ucu-
ria tuturor, Hristoase... D oamne miluete, de 12 ori. i Apolisul. Rugciune... Pomenete, 3HI

fHI Doamne, nu o zicem. ££m

m
LA UTRENIE

La D umnczeu este Domnul,Troparul glasului l-iu, du trei ori.

Z is-a Domnul Domnului meu.,.U I nvierea cea de obte mai

H * înainte de patima Ta în-

51 credinându-o, pre Lazr din

H mori l-ai sculat, Hristoase

Si Dumnezeule. Pentru aceasta

H l noi, ca pruncii, seninele bi-

gi
ruinei purtând, ie, biruito-

ri rului morii, strigm : Osana,

|j
Celui dintru înlime! Bine eti

Si cuvântat, Cel ce viî întru nu-

li mele Domnului.

m Apoi C&tism* & 16-a.

Mm
mm
M

Dup întâia stihologie, Sedelra istul l-iu

Podobla : P ialra fiind pecetluit...

F cându-i-se mil de la-
||

craniile Martei i ale Mriei, H
ai poruncit, Hristoase Dum-
nezeule, s rstoarne piatra

gg
de pre mormânt î strigând M
pre cel mort, l-ai înviat, în- gj
credînând printr'însui învie- s*

rea lumii, dttorule de viea. j§
Slav puterii Tale, Mântuito-

S*f
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rule; slav stpânirii Tale;
slav ie, Celui ce toate le ai

fcut cu cuvântul*

Slava, i acum ; tot aceasta.

i cântm Troparele învierii.,*

Apei, cetim Catisma a 17-a.

Bine eti cuvântat, Doamne...

Soborul îngeresc..

i celelalte, precum este obiceiul 1d Dumi-
neci; i dup plinirea acestora,

Sadei ua, glasul al 5-lea.

Podobia : P re Cuvântul cel Împreun-

Izvorule al înelepciunii i
al mai ’nainte ctmotinei, viind

în Vitania, ai întrebat pre cei

ce erau cu Marta: Unde ai
pus pre prietenul Lazr ? Pen-
tru carele lcrmând cu mi-
lostivire, cu glasul Tu 1-aî

înviat, fiind mort de patru
zile, îubîtorule de oameni i
îndurate, ca un dttor de
viea i Domn,

Slav, i acum; tot aceasta,

învierea iui Hrlslos vmui,.
Psalm 5t).

lai Evanghelie nu cetim, fr numai unde va
fi hramul sfântului Li zar.

Dup aceea citim din tâlcul Evangheliei dela
Io&n, a zilei acesteia, din Cuvântul

(13 i 64*

CANOANELE
Apoi cetim douâ Canoane, pân la cântarea a

fi-a
;
i de acolo începem Patrucântarea.

Canonul întâiu cu Irmosul pre 8, iar a)

doilea pre fi, facerea lui Teofau.

Cântarea l-a, glasul al 8-lea, Irmos ;

^ cântm Domnului, Celui

ce a povuit pre popo-
„rul Su prin Marea Roie,
„cântare de biruin, c s*a

„preaslvit".

Pre Lazr cel mort 1- ai scu-

lat cu dumnezeeasca voie, ca

Cela ce eti fctor î vistieria

vieii, iubitoruîe de oameni.

Cu cuvântul ai sculat pre

Lazr cel mort de patru zile,

Nemuritorule, sfrâmând cu

trie înpria iadului cea în-

tunecat.

Tuturor ai artat cunotina
Dumnezeirii cei mai presus de
toate, sculând din mori, St-
pâne, pre Lazr cel mort de

patru zile.

A stzî dnuind Vitania, mai
înainte vestete învierea lui

Hrîstos, Celui de viea dt-
tor, prin învierea Iui Lazr.

Alt Canon, compus de Ioau Monahul,

glasul al 8-lea» Irmos:

A pa treeându-o ca pre uscat...

Cela ce ai adus întâiu toat
fptura din nefiin i tii as-

cunsurile inimilor, spus-ai mai
înainte, ca un Stpân, uceni-

cilor adormirea lui Lazr.

înfiinat fiind cu firea ome-
neasc, Hristoase, din Fe-

cioar, întrebat-ai ca un om,
s afli îngroparea lui Lazr,
cunoscând ca un Dumnezeu
unde zcea.

Slavft

A deverînd învierea Ta, Cu-
vinte, cu adevrat ai sculat

ca din somn pre prietenul din
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mormânt, carele se împuise,
fiind mort de patru zile*

i acum, a Nsctoarei .

Cetele îngerilor i ale oa-

menilor te laud neîncetat,

Maica, ceea ce nu tii de mire;
c ai purtat în braele tale

pre Ziditorul, ca pre un prunc.

- Catavasle ;

Apa trecându-o ca pre us-
„cat, i din rutatea Egiptului
„scpând, Israilteanul striga:

„Mântuitorului i Dumnezeu-
lui nostru s-l cântm".

Cântarea a 3-a, Irmos:

T u eti întrirea celor ce
alearg la Tine, Doamne,

„Tu eti lumina celor întune-
cai i pre Tine Te laud
„duhul meu".

Svârind lucrri îndoite, ai

artat doimea firilor Tale,
Mântuitorule; c Dumnezeu
eti i om.

Cu toate c eti adâncul
cunotinei, ai întrebat: Unde
este pus mortul? Voind s
înviezi, dttorule de vîea,
pre cel ce zcea mort.

Mutându-Te prin locuri ca
un om, Te-ai artat cuprins,
Cela ce plineti toate, ca un
Dumnezeu necuprins.

P re Lazr l-ai sculat, Hris-

toase, cu dumnezeescul Tu

cuvânt ;
scoal-m, rogu-m, i

pre mine cel mort prin multe ||
greale!

Alt Irmos :

Doamne. Cala ce ai fcut...

Venind Tu la mormântul
lui Lazr, fctoruîe de mi-
nuni Doamne, în Vitania, ai

lcrmat pentru dânsul dupre
legea firii, adeverind trupul

Tu, care l-ai luat lisase Dum-
nezeule,

i

Tu ai potolit îndat, Mân-
tuitorule, jalea Mriei i a m
Martei, artându-i puterea §f
Ta cea fireasc; c Tu eti M
învierea i vieaa, precum ai

zis; pentruc eti Domnul a- gj
devrului i al tuturor. î

Slav. **

Pre iubitul Tu, Doamne, |l

cel înfurat cu pânzeturile, §|
1-aî rpit dintre morii iadului 5W

i dîn întunerec, cu cuvântul M
Tu cel prea puternic, sfrâ-

g|
mând încuetorîle i împr- m
pile morii.

jjj

ii
i acum, a Nsctoarei-

||jj|

S laluindu-Te, Doamne, în

Fecioar trupete, Te-ai ar-
tat oamenilor pre cât se pu-
tea a Te arta; pre care o aî

i artat cu adevrat Nsc-
toare de Dumnezeu i ajut-
toare credincioilor, umile iu-

bitorul© de oameni.
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Catavasia

:

doamne, Cela ce ai fcut
„cele dedeasupra crugului ce-

„resc i ai zidit Biserica, Tu
„pre mine m întrete întru

„dragostea Ta; c Tu eti mar-
ginea doririlor i credincio-

ilor întrire, unule iubito-

„rule de oamenii

Sedelna, glasul al 4-lea.

Podobia: Spâimântatu-s'a IobîIL.

Venit-au împreun la Hris-

tos surorile lui Lazr i lcr-
mând cu amar i tânguîndu-se
l-au zis: Doamne, a murit La-
zr; iar El, nu c nu tia în-

groparea ca un Dumnezeu,
dar le-a întrebat: Unde l-ai

pus pre el? î venind la mor-
mânt, a strigat pre Lazr cel

mort de patru zile» i îndat
s’a sculat i s’a închinat Celui

ce l-a înviat.

Slav,, i acum
;
glasul al 8-lea.

Podobie : P Înelepciunea...

M ai ’nainte tiind toate ca
un Fctor, ai zis mai ’nairite

ucenicilor în Vitanîa : Priete-

nul nostru Lazr a adormit
astzi. i tiind, ai întrebat:

Unde l-ai pus ? i Tatlui
Te-aî rugat, lcrmând ca un
om. Dar apoi strigând pre La-
zr pre carele iubiai, l-ai scu-

lat, Doamne, din iad, mort fiind

de patru zile. Pentru aceasta
strigm ie: Hristoase Dum-

nezeule, primete lauda ce în-

drznim a o aduce ie; i ne
învrednicete pre toi slavei

Tale.
'

Cântarea a 4-a, Imoi:

A uzit-am, Doamne, taina

iconomiei Tale, Inele-

„s-arn lucrurile Tale i am
„preaslvit Dumnezeirea Ta“.

Nu doar c-i trebuia a-

jutor, ci ca s svâreti rân-

duiala cea negrit, rugându-
Te, ai sculat pre cel de patru

zile mort, Preaputernice.

Cuvântul i Dumnezeul Cel

împreun venic cu Tatl, v-
zut fiind acum, se roag ca

un orn, Cel ce primete rug-
ciunile tuturor.

Glasul Tu, Mântuitorule, a

stricat toat puterea morii i
s'au cltit temeliile iadului de
puterea Ta cea dumnezeeasc.

A N&seatoarei.

S ludm pre Fecioara, ca
g|

pre ceea ce a rmas dup na- |f

tere fecioar i a nscut pre
||

Hristos Dumnezeu, Carele a m
scpat lumea de înelciune.

||
Alt Irmos I ^

Tu eti tria moa, Doamne.., ^
Tu ai rpit, Mântuitorule, ca M

un pstor pre omul cel stricat M
de patru zile, Fctorule, deîa

lupul cel cumplit cu adevrat M
SiB
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i atotmânctor, ca un puter-

ii nic i Domn; artându-î cu
aceasta slava ce s’a vzut în
toat lumea, a învierii Tale

M cei de a treia zi.

H Vzându-Te pre Tine vieaa,

Si Hristoase, cei ce erau cu Marta

H au strigat: De ai fi fost aicea,

93 Doamne, lumina i vieaa tu-

fjf turor, n’ar fi murit, nici s’ar

fi îngropat Lazr. Iar Tu, iu-

Catavasta :

3*mM
3$

Tu eti tria mea, Doamne,
„Tu i puterea mea, Tu Dum-
„nezeul meu, Tu bucuria mea, M
„Cela ce n f

ai lsat sânurile p- H
„rinteti i a noastr srcie

||
„o ai cercetat Pentru aceasta H
„cu proorocul Avacum strig

„ctre Tine : Slav puterii Tale, %%
„îubitorule de oameni".

||
Cântarea a 5-a, Irmos :

H bîtorule de oameni, fiind vîeaa pentru ce nfai lepdat dela

£8 celor mori, ai schimbat jalea 1r^ faa Ta, Cela ce eti lu-
îa TU,. «H Î *1 Q o!
93 lor intru bucurie.
93
93
93 SLftV.
#3
93 pe Tine, Doamne, Carele

H eti izvorul, se tem adâncn-
j*3 rîle, ie slujete toat apa;

H de Tine, Hristoase, se cutre-

gi
mur portarii iadului l încue-
lori le se sfrâm de puterea

H Ta, sculându-se Lazr din

SI mori prin glasul Tu, Atol-

ii puternice Mântuitorule, utbi-

93 torule de oameni.
$3
93
93 w Rotim, a Nftscitoarei.

M lauda credincioilor,

H ceea ce nu tii de mire; tu

93 eti folositoarea î scparea

Uf cretinilor, zid i liman; c
H aduci rugciuni ctre Fiul tu,
Si ceea ce eti cu totul fr pri-

H hana i mântueti din primejdii

SI pre cei ce cu credin î cu

!| dragoste te tiu pre tine, Ns-
93 ctoare de Dumnezeu, curat.
9rî

„mina neapus, i m'a acope- H
„rit întunerecul cel strein, pre m
„mine ticlosul? Ci m în- H
„toarce î la lumina porunci-

g?f
„lor Tale îndrepteaz cile II
„mele, rogu-m".

Fiind la mormântul lui La- §|
zar, îubitorule de oameni, Lai

chemat pre el i i-ai druit |§
viea; ca Cel ce eti vieaa

g|
tuturor oamenilor cea nemi- 13
ritoare, mai ’nalnte însemnând ||
artat, ca un Dumnezeu, în- m
vierea ce va s fie.

Legat fiind de picioare La-
zr umbla, minune între mi-
nuni ! Pentruc Hristos, Cel ce

|j|
l-a întrit, S’a artat mai it are ^
decât cel ce oprea; c toate M
slujesc cuvântului lui ca nite m
robi, supuindu-se ca unui Dum- ||
nezeu si Stpân. M

Hristoase, Ceî ce ai ridicat
|j$

pre Lazr fiind mort de pa- 3^
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tru zile, ridic-m acum i pre
mine cel mort pentru pcate,
pus în groap i în umbra
morii cea întunecata; i ca un
milostiv îndur-Te im mân-
tuete*

Alt Irmos, glas acelai

:

Dând slav Tatlui, ca Cel
ce n’ai fost protivnic lui Dum-
nezeu, Te-ai rugat, întrind
în credin pre poporul cel ce
sta împrejur, îndelung rbd-
dtorule; i aducând mulu-
mit Printelui Tu, ai sculat
pre Lazr cu porunca Ta.

O ! Glas de Dumnezeu grit
i putere dumnezeasc a st-
pânirii Tale, Mântuitorule, prin
care ai sfrâmat porile ia-

dului i ale morii cei a tot

mânctoare! Rpete-mi pre
mine din patimile mele, ca î
mai ’nainte pre Lazr, prie-
tenul Tu cel mort de patru
zile.

Slav.

Pentru rugciunile lui La-
zr, ale Martei î ale Mriei,

5g învrednicete-ne pre noi s
||

ne facem vztori rstignirii

m i patimii laie, Doamne, i
jjjf luminatei i împrtesei zile-

H lor, învierii Tale, îubitorule

f| de oameni.

$1 acum, a Nsctoarei.

Îndrzneal ca o maic ctre

f§ Fiul tu având, Preacurat, nu
-A' VA

trece purtarea de grij pentru
noi, cei ce suntem de un neam,
rugfnu-ne ie; c numai pre
tine te punem înainte noi cre-
tinii împctoare bine primit
ctre Stpânul.

Catavasia

:

Pentru ce m’ai lepdat..

Da aieî se începe Patrucutarea lui Costna-
Irmosul <le dou ori i troparele pe 12, glas

acelai.

Cutarea a 6-a, Irmos:

D oamne, Ceia ce pre lonâ
„în chit l-ai slluit i pre

„mine cel prins în mrejile

„vrjmaului, ca pre acela,

„mântuete-m din stric-
cuine ii

D ragostea Te-a adus pre
Tine Doamne, în Vitania ctre
Lazr i ca un Dumnezeu 1-aî

sculat pre el, carele se împu-
ise i din legturile iadului
l-ai mântuit.

M arta se desndjduise de
Lazr, c-1 tia mort de patru
zile

; iar Hristos a ridicat, ca
un Dumnezeu, pre cel stricat

i 1-a mutat în vieaa cu cu-

vântul.

Altul al Iul loan Monahul, glasul acelai.

Irmos: ciete-m, Mântuitorule...

D umnezeu fiind adevrat,
aî cunoscut adormirea lui La-
zr i ai spus-o mai ’nainte

ucenicilor Ti, adeverind, St-
pâne, lucrarea cea nemrgi-
nit a Dumnezeirii Tale.

mc:
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Cela ce eti necuprins, f-
cându-Te cuprins dupre trup,

venind In Vitania ca un om,
Stpâne, ai lcrmat pentru
Lazr

;
iar ca un Dumnezeu

voind, al înviat pre cel mort
de patru zile*

Catavasia ;

C urete-m, Mântuitorule,

c multe sunt frdelegile
mele im ridic din adâncul
rutilor, rogu-m, Cci c-
tre Tine am strigat; i m
auzi Dumnezeul mântuirii

mele".

CONDAC

Glasul al 2-lea,

Podobla: C ele de sus cutând ..

Bucuria tuturor, Hristos a-

devrul, lumina, vieaa, în-

vierea lumii, celor de pre p-
mânt S’a artat cu a Sa bu-
ntate i S’a fcut chip învierii,

dând tuturor dumnezeeasca
iertare.

ICOS:

Fctorule al tuturor, mai
înainte ai spus ucenicilor Ti,
zicând : Frailor i cunoscui-
lor, prietenul nostru a ador-
mit

;
învându-i prin aceasta

c toate le tii ca un Dum-
nezeu al tuturor. Venii dar,
s mergem i s vedem în-

gropare minunat, s auzim
tânguirea Mriei i s vedem

i mormântul lui Lazr. C
acolo voîti s fac minune i
s svâresc începerea crucii,

dând tuturor dumnezeeasca
iertare.

SIN AXAR
ÎN SÂMBTA SFÂNTULUI l DREP-

TULUI LAZR.
Slnaxarul din Minei, apoi acesta

:

I n aceeai si, în Sâmbta dinaintea Dumi-
necii Stâlprilor, prsmuim Învierea sfântului

i dreptului Lazr cel mort de patru zile,

prietenul iui Hristos.

Stihuri.

V lânsul te vdete, scumpul meu lisus,

C aî fire ca i noi, Tu, col pogorit de sus 3

D ar c eti i Dumnezeu, ne-ai i artat,
C ând pe Lazr ce-a murit, dîn mori l-ai

înviat

[

azr era Evreu do neam, din ceata fari-

seilor, l, dup cum s'a gsit undeva, fini

ISIÎ fariseului Simen, de loc din satul Vita-

nia. Domnul nostru lisus Hristos
1 pe când pe-

trecea pe pmânt pentru mântuirea neamului
nostru, s’a împrietenit cu el in astfel de Îm-

prejurri, Hristos venea ades ea in casa lui Si-

meni l vorbea cu el mai cu seam despre în-

vierea morilor. Cu acest prilej Lazr e’a îm-
prietenit cu Domnul mai mult

;
dar nu numai

el, ci i cele dou surori ale lui, Marta i Mana.
Când s’au apropiat mântuitoarele patimi,

pentruc trebuia s încredineze Pe lume mai
bine despre taina învierii, lisus a înviat din

mori, pe când se afla dincolo de Iordan, mai
întâi pe fiica lui lair, iar apoi pe fiul vdu-
vei. Intre timp Lazr, prietenul sân, cuprins

de o boal grea, a murit. lisus îns, cu toate

c nu era de fa, a spus ucenicilor : „Lazr,
prietenul nostru, a adormit !“ Iar dup puin
vreme a adâogat: „Lazr a murii" Atunci a

prsit Iordanul i a plecat în Vitania ca s
afle tiri dala surorile lui. Vitania este de-

parte de Ierusalim ca la cincisprezece stadii.

Surorile lui Nastr l-au Întâmpinat i i-au

spus:
— „Doamne, dac ai fi fost aicea, fratele

nostru n ar fl murit. Dar l acum, dac ai

voi, il învîezi, cci poi !“

lisus a întrebat poporul:
— „Unde l-ai pus?"
i îndat toi au pornit la mormânt.
Când au ridicat piatra de pe mormânt. M-

ria a spus

:
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— „Doamne, miroase, e^ci este de patru
zile in groap !*

In urm llsus s'a rugat i vrsând lacrimi
a strigat cu voce mare : „Lazsre, iei afar 1“

i îndat a ieit mortul; iar dup ce a fost

deste gat, a plecat acas.
Aceast strin minune a deteptat invidia

poporului evreu , care s'a înfuriat împotriva
lui lisus. Iisus s'a dat din nou Ia o parte i a
plecat de acolo. Arhiereii s’au gândit s-l
omoare pe Lazr, pentruc se alturau muli
de Hristos când îl vedeau pe Lazr. Dar a-

cesiu, cunoscând gândurile lor, a fugit în in-

sula Cipru i a trit acolo. Mai târziu a fost

pus de apostoli episcop ai oraului Chilia.

Vieuind bine i dup plcerea lui Dumne-
zeu, a murit din nou dup treizeci de ani delti

învierea sa. A fost îugiopat acolo, fcând
multe minuni.

Se spune c Lazr dup învierea s nu
mânca altceva decât dulciuri. Se mai spune
c prea curat Maic a lui Dumnezeu i-a lu-

crat cu mâinile ei un omofor i i l-a druit,
Prea îneleptul împrat Leon, in urma unei

artri dumnezeeti, a adus sfintele i cins-

titele lui moate iu biserica din Constantin o-
pol zidit de el în numele sfântului. i l-a

aezat cu cinste i cu multe podoabe cum
intri lu biseric pe dreapta, lâng peretele
sfântului altar. Se afl înc i acum acolo
cinstitele Iul moate i rspândesc mireasm
nespus,

S'a rânduit ca s se prâznuiasc în aceast
zi învierea lui, pentru urmtoarea pricin

:

sfinii i de Dumnezeu purttori prinii no-
tri, dar mai bine spus sfinii apostoli, voind
s pun, pentru curire, dup postul cel de
patruzeci de zile, sfintele patimi ale Domnu-
lui nostru lisus Hristos, au pus aceast mi-
nune mai presus de fire, pentruc au gsit
mai cu seam aceast minune drept încep-
tur i pricin a urii Iudeilor împotriva lui

H Listos.

Singur Evanghelistul Ioan a scris aceast
minune

;
ceilali Evangheliti au lsat-o )a

o parte, pentru motivul c Lazr tria îuc i
putea fi vzut de toi. Se mai spune c loan
a scris Evanghelia sa, deoarece ceilali Evan-
gheilti n'au scris nimic despre naterea cea
tar de început a lui Hristos. Ioan a vrut s
dovedeasc aceea c Hristos a fost Fiul Iul

Dumnezeu i Dumnezeu, c a înviat i c'j. va
îi învierea morilor, far lucrul acesta se do-
vedete mal cu scam prin învierea Iul Lazr.
Lazr n*a spus nimic despre cele din iad

sau pentruc nu i s'a îngduit s vad pe
cele de acolo, sau dac !e-a vzut, i s’a po-
runcit s le tac. Din aceast princin orice
om decurând mort se numete Lazr. Dea-
semenea îmbrcmintea do înmormântare se
numete Jazarome ; cuvântul las s se în-

eleag c axe s se fac i cu noi minunea
fcut cu Lazr. Cci dac el a înviat la cu-
vântul lui Hristos i a trit din nou, tot aa
i omul, dei a murit, la trâmbia cea din
urm, va învia i va tri venic.
Pentru rugciunile prietenului tu Lazr,

Hristosse Dumnezeule, milucte-ne pe noi,

Amin,

T

m
m
m

34
34
34
34
34
34

Cântarea 7-a. Irmos : 34
34

inerii evreeti au clcat m
în cuptor vpaia, cu în- g|

„drzneal, i focul în rou 34

„l-au schimbat, strigând: Bine U
„eti cuvântat, Doamne Dum-
„nezeule, In veci“. H

w _ ,
34

L crmând ca un om, indu-

rate, ai înviat pre cel din mor- ||
mânt, ca un Dumnezeu; i li-

||
berându-se din iad Lazr, a 34

strigat: Bine eti cuvântat,

Doamne Dumnezeule, în veci. gî

Eit-a legat cu pânzeturile,
jjj

Lazr, scpând din prpastia 34

i din întunerecul iadului prin H
cuvântul Stpânului, strigând : 3*

Bine eti cuvântat, Doamne |
Dumnezeule, în veci. g*

34
34
34
34

Alt Irmos:

T inori! cei ce merscr din...

Lcrmând pentru priete- 34

nul, ai potolit lacrimile Martei, H
indurate, i cu patima cea de
voie ai ters toat lacrima de H
pre fata poporului Tu ;

Dum-
jg

nezeul prinilor notri, bine 34

eti cuvântat §|
34

Vistierule al vieii, Mântui- g*
torule, chemând pre cel mort, f|
ca pre un adormit, i rupând §4
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T^n

4Hj cu cuvântul pântecele iadului,

U| ai înviat pre cel ce cânta:

gj
Dumnezeul prinilor notri,

|| bine eti cuvântat.

Pre mortul cel Împuit l-ai

|| sculat, Stpâne, fiind legat cu
jjf pânzeturile; i pre mine cel

{$ legat cu lanurile pcatelor,

S ridic-m, ca sâ-i cânt: Dum-
m nezeul prinilor notri, bine

| eti cuvântat.

(K — Catavasie :

Tinerii cei ce merseser
UI „din ludeea în Vavilon oare-

H „când cu credina Treimii, v-
ii „paia cuptorului o au clcat,

U|
„cântând : Dumnezeul prini-

m „lor notri, bine eti cuvântat".

gf Cântarea a 8-a, Irmos *

S IVI uz*ce?^e organe îm-
m ItIL preun glsuind i po-

li „poare fr de numr închi-

S
„iiându-se chipului celui din
„Deira, trei tineri neplecân-

U|
„du-sej pre Domnul au ludat

13 „i L-au prea înlat întru toi

U| „vecii".

jH Ca un pstor cutând pre

U|
miel i rpindu-1 ca un birui-

U| tor dela lupul cel pierztor,

II l-ai îndoit fiind stricat
;
carele

f| strig ie: Ludai pre Dom-
| nul lL prea înlai întru toi
M vecii.

U| Ca un om, de mormânt ai

UI
întrebat; ca un Fctor, pre

3??

cel mort l-ai înviat cu stpâ-
neasc porunca Ta; de carele

iadul s
?

a spimântat, de cel

ce striga ie : Ludai pre
Domnul i-L prea înlai întru

toi vecii.

Alt Irmos

:

Pro împratul ceresc...

Ca un muritor ai întrebat,

iar ca un Dumnezeu ai în-

viat cu cuvântul pre cel mort
de patru zile. Pentru aceasta
Te ludm i Te prea înl-m întru toi vecii.

ie, Stpâne, a adus Maria
mirul cu mulumit, ca o da-

torie pentru fratele ei, ludau-
du-Te întru toi vecii.

C a un om ai rugat pre Ta-
tl, iar ca un Dumnezeu ai

sculat pre Lazr; pentru a-

ceasta Te ludm, Hristoase,

întru toi vecii v , n "

4= 'L'i.w w**
v

^'Catavasie :

P re împratul ceresc, pre
„Carele îl laud ostile înge-

reti, ludai-L i-Lprea înl-
ai întru toi vecii".

C eea ce eti mai eîetit., mi c&ntom. ci cân-
tm ce urmeaz :

V Cântarea a 9-a, Irmos:

S cinstim i s preaslvim
popoare pre Curata Ns-

ctoarea de Dumnezeu, pre
„ceea ce a zmislit în pântece
„focul Dumnezeirîifr ardere

M
m

MmMm
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%% „i cu cântri fr tcere s
H „o mrim",

M Vzând popoarele pre mor-

ii tul cel de patru zile umblând,

H spimântându-se de minune,

H au strigat: Mântuitorule, pre

Tine Dumnezeule, cu cântri

Te slvim.

Adeverind mai ’nainte sl-
vit învierea Ta, o! Mântuito-

i rul meu, ai slobozit din iad

Ss pre Lazr cel mort de patru

f zile
;
pentru aceasta pre Tine,

H cu cântri Te slvim.

l Alt Irmo&

:

Cu adevrat Nsctoare de Dumnezeu...

gg
Cinstind pre Tatl Tu i

H artând c nu eti protivnic

H lui Dumnezeu, Hristoase, Te-ai

rugat, înviind cu puterea Ta
pre cel mort de patru zile.

Seulat-ai din mormânt pre

£3 Lazr a patra zi, artându-1

H tuturor ca mrturie prea ade-

*1 vrat învierii Tale, Hristoase,

M cei de a treia zi.

U mblaf-ai i ai lcrmat i
ai vorbit, Mântuitorul meu,
artând lucrarea Ta cea orae-

SS neasc; iar cea dumnezeea-

f§ sc o ai dovedit, înviind pre

Lazr,

L ucrat-aî negrit, Stpâne,
Mântuitorul meu, a mea mân-
tuire, dupre amândou firile

Tale, cu voia Ta cea singur gî
prin sine puternic. §|

A- Catavasia :

Cu adevrat, Nsctoare de ii

„Dumnezeu te mrturisim pre m
„tine Fecioar curat, cei mân- ||
„tuîî, pre tine, cu cetele cele g„fr de trupuri, slvindu-te §#
„pre tine".

m
M

Uimlnânda, de dou ori. ||

Cu cuvântul Tu, Cuvântule
al lui Dumnezeu, s'a ridicat m
acum . Lazr, iari viind la H
viea; i popoarele cu stâl- g*
pari Te cinstesc pre Tine, pu- H
ternice

;
c vei s pierzi iadul sj

pân în sfârit cu moartea Ta.

Apoi :

Sîânt este Domnul Dumnezeul nostru,

do trei ori.

Slav, i acum
;
asemenea.

3f*

Prin Lazr, te prad Hrîs- jH*

tos pre tine, moarte; dar un- S
de’i este biruina, iadule? ||
Plângerea Vitaniei s’a mutat sg

acum asupra ta; pentru care Uf
toi aducem Lui stâlpri de

||B
mMMm

biruin.

f.A LAUDE

Punem Stihiri pre S l cântam Siluirile,

glasul 1, singur glasul.

I nvierea i vieaa oamenilor
fiind Tu, Hristoase, ai venit

||
la mormântul lui Lazr, ade- ^
verindu-ne dou firi ale Tale, |f
îndelung rbdtorule. C din

||
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fecioar curat ai venit, Dum-
nezeu i om; cci ca un om
ai întrebat: Unde s*a îngro-
pat? Iar ca un Dumnezeu ai

înviat, cu voia Ta cea de vîea
aductoare, pre ceî mort de
patru zile.

Pre Lazr cel mort de patru
zile l-ai înviat, Hrîstoase, din

iad, mai *nainte de moartea Ta,
sfrâmând puterea morii i
prin unul prietenul Tu mai
'naînte vestind slobozirea tu-

turor oamenilor din stric-

ciune, Pentru aceasta închi-

nându-ne Stpânirii Tale cei

atotputernice, strigm : Bine
eti cuvântat. Mântuitorule,

miluete-ne pre noi,

Marta i Maria au zis Mân-
tuitorului: De ai fi fost aicea,

Doamne, n*ar fi murit Lazr,
Iar Hristos, învierea celor

adormii, a înviat dîn mori
pre cef mort de patru zile.

Venii toi credincioii s ne
închinm Acestuia, Carele vine

cu slav s mântueasc sufle-

tele noastre.

Dând ucenicilor Ti, Hris-

toase, semnele Dumnezeirii
Tale, în popor Te-ai smerit,

vrând s-i tinueti Dumne-
zeirea. Pentru aceasta, ca un
mai *nainte cunosctori Dum-
nezeu, ai spus mai ’nainte a-

posiolilor moartea lui Lazr

;

iar în Vitania viind în faa
poporului, ai întrebat ca un
om, s afli mormântul priete-

nului Tu, ca i cum n’ai fi

tiind; cel ce a "înviat Ins a
patra zi prin Tine, a artat
puterea Ta cea dumnezeeasc

;

atotputernice Doamne, slav
Tie.
a

Glasul al 4-lea,

Inviat-ai, Hristoase, pre
prietenul Tu cel mort de pa-
tru zile i ai potolit plângerea
Martei i a Mriei, artând
tuturor, c Tu eti Cel ce pli-

neti toate cu dmnnezeeasca
putere, din voia Ta cea sin-

gur prin sine puternic
;
c-

ruia Heruvimii strig neînce-
tat: Osana, Celui dintru înl-
ime! Bine eti cuvântat, Cel
ce eti Dumnezeu preste toate,

slav ie.

Marta a zis Mriei: înv-
torul a venit i te cheam,
mergi l Iar ea degrab viind î
vzând unde era stând Dom-
nul, czând s’a închinat Lui î
srutându-î prea curatele pi-

cioare, a zis: Doamne, de ai

fi fost aicea, nu ar fi murit
fratele nostru.

Siîa
; Scoal-Te Doamne, Dumnezeul meu,

înalU-se mâna Ta.,.

Glasul a] 8-lea

Pre Lazr cel mort de pa-

tru zile, 1-ai sculat în Vitania

;

m
MM
£4MM
£4
£4

£4
£4
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c îndat ce ai venit la mor-
mânt, glasul Tu s'a fcut
vîea celui mort; î suspi-

nând, iadul l-a slobozit de fric.

Mare este minunea aceasta,

mult milostive Doamne, slav
ie.

Stih : Mârturisi-m-voiu ie, Doamne, cu toat
inima mea. .

P recum ai zis, Doamne,
Martei : Eu sunt învierea ! cu

lucrul ai plinit cuvântul, che-

mând pre Lazr din iad; i
pre mine, cel omorît de pa-

timi, înviaz-m, iubitorule de
oameni rogu-m, ca un în-

durat

Slav, glasul al £-lca,

M inune mare i preaslvit
s’a svârit astzi ; c strigând

Hristos pre mortul cel de pa-

tru zile, din mormânt l-a scu-

lat i prieten l-a numit. Deci
s-L rugm pre Dânsul, ca pre
cel preaslvit, ca, pentru ru-

gciunile dreptului Lazr, s
mântueasc sufletele noastre.

i acum.

P rea binecuvântat eti ,.

Boxologia mare i A polisul.

LA LITURGHIE
Tipica i cântrile a U-a l a j-a, pe 8.

Dup Eiro, Troparul praznicului., Slav, i

acum ; Condacui ;
iar in ioc de Sfinte

D umnczcule, cântm :

0 m In Hristos v'al botezat, în Hristos v’ai
i îmbrcat, Aliluia,

Apostolul l Evanghelia praznicul tii,

ohjnonici.il

D in gura pruncilor i a color cg sug, ai s-
vârit laud. Aliluia,

La mas mâncm fierturi cu untdelemn i
bem i vin.

Cade-se a ti:

C unde este Hramul dreptului Lazr, dup
obinuitele Sedelnc, cântm Polieleul i Pri-

peala arhiereasc, cu Psalmii alei

:

A uzii aceastea toate neamurile...

Apoi Ssdelna, care este dup a treia Cântare,

i vieaa sfântului scris de- Nichifor Xantopul,

întâiul Autilon al glasului al 4-1 eu:

Prochimen, glasul al 44ea:

C iotit este înaintea Domnului moartea cu-
vioilor Lui.

Slih ;

C e vom da Domnului, pentru toate cele ce
ne-a dat nou.

T oat suflarea...

Apoi Evanghelia dela ioau :

E u sunt ua...

Psalmul 50.

Stihira, glasul al O-lea :

D oamne, glasul Tu a sfrâmat...

Canoanele 1, pe 4, i Catavaaia Irmosului

Canonului al doilea.

Dup a 3-a Cântare, Sedelua praznicului' dup
a fi-a Cântare, Gândacul: B ucuria tuturor-.-

i Icosul.

i cealalt, rândueal, precum s’a artat

Mmm
£*M
MMM
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IN SAMBATA STÂLPRILOR
SEARA

LA VECERNIA CEA MICA
Punem Stilurile pe 4 i e&ntam aceste Stihiri, glasul al 6-lea.

Podobla : A treia zi ai înviat...

Dumnezeu, Celui ce vine ca

un om s ptimeasc de bun
voie pentru noi, ca s dru-
easc tuturor nepatimîre, cu

puterea Dutnnezeîrii.

ezând pre mânz, Hris-

toase, când veneai la pa-

tim, ai primit dela pruncii

cei fr de rutate cântare de
biruin. Tu, Cela ce eti lu-
dat de îngeri cu cântare în-

treit sfânt,

iat împratul tu, Sioane,

vine pre mânz blând i mân-
tuind, cutând pre vrjmai
s-i piard cu puterea. Bucii-

r-te i te veselete, cu stal-

pari prznuind

S ne veselim toi credin-

cioii cu un glas, aducând lui

Hristos i noi acum, ca pruncii

aceia, stâlpri de bunti

;

s-I tindem haine de fapte

dumnezeeti i cu tain s-L
primim în suflete.

Stâlpri de fapte bune s
aducem, frailor, lui Hristos

Slav, i acum ; asemenea.

Cel ce se poart pre umerii
heruvimilor ca un Dumnezeu,
sade pre mânz pentru noi,

viind spre junghiere de bun
voie. Venii cu osârdie, s-L
ludm cu stâlpri.

LA STIHOAVN

Ptihiri, glasul al 2-lea.

Podobia : Casa Eufratului...

L umineaz-te, noule Sioa-

. ne, cu stâlorj; cânt cu prun-
cii; iat împratul tu vine

spre patim, mântuindu-te pre
tine.
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Stih : D in gura pruncilor si a celor ce sug,
jj

ai svârit laud.
I

V eselîî-v, Adame i Evo,
!

cu proorocii, c iat*, vine
Domnul spre patim, s v

f

cheme pre voi.
jj

St ti : D oamne, Domnul nostru, cât este de
jj

minunat -numele Tu în tot pmântul'

C ela ce împreun cu Tat!
i cu Duhul primete cântare

jj

îngereasc sus, a srcit jos 1

ca un strein i cântare dela
j

prunci a primit.

Slav, i acum; asemenea.

C ântând cu temere rându-
|j

eala Ta cea înfricoat, strig i

ctre Tine: Osana f c vii s fm mântueti pre mine; bi-

necuvântat eti, Doamne.

A cum libereaz pre robul Tu, Stpâne,,,

g finte Dumnezeule ...

i celelalte, dup obiceiu-

.

Apoi Troparul glasul l-iu, ji

învierea eea de obte...

Altul, glasul al 4-lc-a,

îngropându-ne Împreun cu Tine..,

(Cautâ-le la Duminica Stal parilor, la Utreniei
|j

Apoi se face Apolis
;
î intrm la mas.

tin aceste cinci stiluri. repctându-lc, glasul

al 6-lea. singur glasul.

In Sâmbta Stâlprilor

SEARA

LA VECERNIA CEA MARE
Du| & Psalmul începtor, obicinuita & tipolo-

gie F ericit brbatul... catîsma toat La :

Doamne sirigât-am... punem Silhîrî 10 i cân-

stzi darul sfântului Duh
pre noi ne-a adunat i

toi luând crucea Ta, zicem:
Bine eti cuvântat, Cel ce vii

întru numele Domnului; Osa-
na! Celui dintru înlime.

(de dou ori).

C el ce are scaun cerul l
aternut picioarelor pmântul,
cuvântul lui Dumnezeu Tatl
i Fiul, Cel împreun vecui-
tor, S J

a smerit astzi, venind
în Vitania, pre mânz necuvân-
ttor. Pentru aceasta prunei!

evreeti iind în mâini stâlprl.

L-au ludat cu glas: Osana,
Celui dintru înlime, bine este

cuvântat, Cel ce vine, împra-
tul lui Israil!

(de dou ori).

V enii astzi i noi, tot Is-

raîlul cei nou, Biserica cea din

pgâni, s strigm cu prooro-
cul Zaharia; Bucur-te foarte,

fata Sion ului, vestete, fata Ie-

rusalimului, c iat, împra-
tul tu vine la tine blând i
mântuind, clare pre mânz de
asin, fiul asinei. Prznuete ca
i pruncii, inând în mâini stâl-

pri, laud: Osana! Celui din-

tru înlime, bine este cuvân-
tat Cel ce vine, împratul lui

Israil.

(de dou ori).
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[ nsetnnându-ne nou mai
’nainte cinstit învierea Ta, ai

sculat, bunule, cu porunca Ta
din mormânt pre prietenul

Tu Lazr, fiind mort fr su-

flare de patru zile i împuit.
Pentru aceasta i pre mânz
încîecând, spre închipuire,

Te-ai purtat ca întrio cru,
pre pgâni îmblânzind, Mân-
tuitorule. Pentru aceeai laud
aduce ie Israilul cel iubit,

din gurile sugtorilor i ale

pruncilor celor fr de ru-
tate, cari Te-au vzut pre

Tine, Hristoase, intrând în

sfânta cetate, mai ’nainte de
Pati cu ase zile.

(de dou ori).

CU ase zile mai înainte de
Pati, sosit-a lisus în Vitania

i au venit la Dânsul ucenicii

Lui zicând: Doamne, unde vrei

s gtim ie, s mnânci Pa-
tile ? Iar El i-a trimis pre dân-
ii, zicând: Mergei în satul cel

dinaintea voastr i vei afla

un om ducând trn vas de lut

cu ap; s mergei dup dân-
sul i^stpânului casei s-î zi-

cei: învtorul zice: La tine

voiu s fac Pastile, împreun
cu ucenicii Mei.

(de dou ori).

Slav, Stihira cea dintâi

Astzi darul sfântului Duh..

Si acum, tot aceea

EIRE

;

I, umiu lin.,.

Prochimen

:

D omnul S r

a Imprit...

Dela Facere, cetire.

Cap. 49, vers. 1—2 i 8—12,

poi a chemat lacov pe fiii si i le-a

zis :
„Adunai-v ca s v spun ce are

s îîe ca voi în zilele cele de apoi.

i jlunai-va i ascultai-m, îlii lui lacov, as-

cultai pe Israîl, ascultai pe tatl vostru

!

ludo, pe tine te vor luda îratii ti. Mâinile

tale eâ îie îq ceafa vrjmailor ti. închin a-

se-vor tic feciorii tatlui tu. Pui de îeu

eti, ludo, fiul meu E Dela jaf te-ai întors... El

a îndoit genunchii i s
f

a culcat ca un leu, ca

o leoaic..- Cine-1 va detepta? Nu va lipsi

sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din

coapsele sale, pân ce va veni împciuitorul,

cruia se vor supune popoarele. Acela îi va
lega de vi aBlnul su, de coard rnânzul

asinei sale. Spla-va îq vin haina sa i în

sânge de strugure vemântul sul Ochii lui

vor scânteia ca vinul l dinii si vor fî albi

ca laptele.

Din Proorocia lui Sofonie, cellre.

Cap. îi, vers. 14—11).

a zice Domnul: Bucur-te fiica Sionului,

salt de veselie Israîle, veselete-te i te

bucur dintoat Inima, fiic a tenisul imu-
Cci Domnul a înlturat judecile împo-

triva ta î a întors pe vrjmaii ti. Domnul, îm-

pratul lui Israil, este în mijlocul tu
;
tu nu

vel mal ve dea nicio nenorocire. In ziua aceea

se va zice Ierusalimului: „Nu te teme icane,
cci mâinile tale m> vor slbi. Domnul Dum-
nezeul tu este In mijlocultu mântuitor fr
seamn. El se va bucura foarte de line i
întru dragostea lui va tcea l pentru tine va
treslta de bucurie. Strângo-voiu laolalt pe

cei ce sunt întristai l nu prznuesc, cci ei

sunt dintre al tâi i ocara apas asupra lor.

l în ziua aceea voiu sfâri cu totî asupritorii

ti, voiu mântui pe ceea ce chiopteaz i
pe cea izgonit o voiu strânge de pe drumuri
l le voiu face de laud i cu nume, în i-

nuturile în care fuseser fcute de ocar.

Din Proorocia lui Zaharia, cetire
;

Cap. 9, vers 9—15.

a zice Domnul: Bucur- te foarte, fiica

ionului, veselete-te, îîic a, Ierusalimului,

Ncci iat împratul tu vine la tine drept

t biruitor; el este smerit i clare pe asin, i
pe fiul asinei. El va sfrâma carul cel din

Efraim, caii cei din Ierusalim i arcul cel de

lui

-ft, m
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rzboiu va îi rapt. Bl va vesti pacea popoa-
relor i împria lui se va ictmde dela o
mare pâsi ia cealalt i dela Eufrat i pân
Ia marginile pmântului. Iar pentru tine T pen-
tru legmântul cel cu sâ.oge n eu am dat dni-

ajl inul robilor ti din cisterna cea iar de ap.
jjj> îî ei s'au întors in cetatea cea întrit, robi

3|3| p li ol ce ndejde. Mai mult Înc, astzi te voiu
,vv proslvi de dou ori mai mult Cci am în-

fry
tins pe luda i arc am fcut pe Efraîm. i
voiu ridica pe fiii ti, icane—împotriva fiilor

ib ti, lava ne — i te voiu preface în sabie de
viteaz. i Domnul sg va arta deasupra voas-
tr i lancea Iul se va sioboi ca fu'gerul i
Domnul Dumnezeu va suna din trâmbi i
îi ya face Ioc intru vifornia cca dela mia-
zzi Domnul Savaot îi valua sub ocrotirea sa.

Mn
*3

#3
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LA L1TIE

Stilurile a-ioioglasnice. glasul l-iu.

Prea Sfântul Duh, cel ce a

H învat pre apostoli s gr-

H iasc cu alte limbi streine,

fS| acelai a îndemnat i pre co-
eonii evreeti cei fr deru-

«3 tate, s strige ; Osanna, Celui

H dintru înlime! Bine este cu-

*8 vântat Cel ce vine, împratul

j| lui Israil.

H Rul i Cuvântul Tatlui, Cel

Jg
împreun fr de început i

îî împreun vecuîtor, ezând pre

H mânz necuvânttor, a venit

jg
astzi în cetatea Ierusalimului;

H spre Carele heruvimii nu pot

H a se uita de fric i pruncii

*3 L-au ludat cu stâîpri i cu

gî ramuri, laud de tain cân-
m tând: Osana! Celui dintru înl-

f§ ime
;
Celui ce a venit s mân-

ii
taeasc de înelciune tot nea-

ua mul nostru.

|3 Cu ase zile mai ’nainte de

I! Pati, s’a auzit glasul Tu,
£3 Doamne, întru adâncurile ia-

dului
;
pentru aceasta i pre B

Lazr cel mort de patru zile l-ai p
înviat. Iar pruneîî evreeti au

g|
strigat: Osanna! Dumnezeul p
nostru, slav ie.

Jntrând, Tu, Doamne, în îl
sfântacetate, ezând pre mânz,
Te-ai sârguît s vii spre pa- P
timî, ca s plineti legea $î H
proorocii. Iar pruncii evreeti 8j|

mai înainte vestind biruina p
învierii, Te-au întâmpinat cu
ramuri i cu stâîpri, zicând: m
Bine eti cuvântat, Mântuite- p
rule, miluete-ne pre noi,

Slav ie, Hnstoase, Celui H
ce ezi pre scaun întru cele %
de sus i acum Te ateptm p
cu cinstit crucea Ta/ Pentru §5
aceea, se veselete fiica Ste-
nului, se bucur neamurile
pmântului, pruncii in stal-

pari, ucenicii hainele i toat §|
lumea ste învat s-i strige g*fie : Binecuvântat eti, Mân- p
tuitorule, miluete-ne pre noi. M

Slav, i acum
; glasul al Mea.

Mai înainte cu ase zile de H
facerea Patilor, venit-a Iisus ||
ctre Vitanîa, s cheme iari m
la viea pre Lazr cel mort H
de patru zile i s preves- %%
teasc învierea. i L-au întâm- H
pînat pre el femeile, Marta i M
Marîa, surorile lui Lazr, strî- p
gând ctre Dânsul: Doamne, |§
de ai fi fost aicea, n*ar fi mu- £*
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rit fratele nostru» Atunci a zis

H ctre dânsele: Au nu v’am

||
spus mai înainte, c cel ce

51 crede întru mine, de ar î
U|

muri, viu va fi? Ârtai-mi,
S| unde Lai pus pre el? i a

U|
strigat ctre dânsul Fctorul

m tuturor: Lazre, vino afar!

LA STLHOAVNÂ

Stlhiri glasul al 8-lea, singur glasul.

Bucur-te i te veselete,

U| cetatea Sîonuîui, împodobe-

ti
te-te i te bucur Biserica lui

U| Dumnezeu
;
c iat împratul

||
tu venit Intru dreptate, e-

ii zând pre mânz, se laud de
H prunci: Osana! Celui dintru

%% înlime, binecuvântat eti, Cel

||
ce ai mulime de îndurri, rni-

SS luete-ne pre noî!

U Stih Din gura pruncilor i a celor ce sug
ai svârit laud...

H Venit-a Mântuitorul, astzi,
P în cetatea Ierusalimului, s
H plineasc Scriptura; i toi au

||
luat m niâni stâlpri de finic

U haine i-au aternut Lui, cu-

H noscând c El este Dumne-
m zeul nostru; Cruia strig he-

U| ruvimii neîncetat: Osanna,

U Celui dintru înlime, bine eti

H cuvântat Cel ce ai mulimea în-

||
durrilor, miluete^ne pre noi!

Stih; uoamne, Domnul nostru, cât este de

|j| minunat numele Tu în tot pmântul 1

|| Cel ce Te pori pre heru-

«Gg STÂLPRlLOKgfc, 585

vimî î eti ludat de serafimi,

ai înclecat pre mânz, Bunule;
i precum zice David, prun-
cii Te-au ludat cu dumne-
zeeasc cuviin, iar Iudeii

Te-au hulit cu frdelege. e-
derea pre mânz însemna În-

toarcerea neamurilor neînfrâ-

nate dela necredin la cre-

din. Slav ie, Hristoase, Cel

ce eti singur milostiv i iubi-

tor de oameni.

Slav, glasul al fvlea.

Astzi darul Sfântului Duh
pre noi ne-a adunat i toi
luând crucea Ta, zicem: Bine
eti cuvântat, Cel ce vii întru

numele Domnului; Osana,
Celui dintru înlime!

i acum, lot acetista-

Apoî

Acum libereaz pre robul Tu, Stpâne,

Sfinte Dumnezeule .

i celelalte.

i cântm Troparul, glasul l-iu.

Învierea cea de obte...

(de dou ori).

i alt Tropar, glasul al i-lea,

îngropându no Împreun cu Tine ..

(caut-1© ia Duminica Stâiprilor, la Utrenie),

i se face binecuvântarea pânilor.

Fie numele Domnului binecuvântat.,

(de trei ori).

i Psalmul:

line voiu cuvânla pre Domnul.

.

Apoi cetire din cuvântul Praznicului.
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LA UTRENIE

La D uraaezeu este Domnul... c&ntâm Troparul, glasul l-iu.

m

mmMm
smerea cea de obte mai
înainte de patima Ta în-

H credinându-o, pre Lazr din

£0 mori l-ai sculat, Hristoase

|î
Dumnezeule. Pentru aceasta

as i noi, ca pruncii, semnele bi-

gi ruinîi purtând, ie biruito-

ri rului morii, strigm: Osana

Uf Celui dintru înlime, bine eti
w cuvântat, Cel ce vii întru nu-

li mele Domnului

!

j| (de dou ori),

fex
Slava, l acum

;
glasul al 4-lea :

H Ingropându-ne împreun cu

Jg
Tine prin botez, Hristoase

Dumnezeul nostru, vieii cei Hfr de moarte ne-am învred- jfg

ni cit cu învierea Ta. i cân- H
tând, strigm : Osana Celui

dintru înlime, bine eti cu-

vântat, Cel ce vii întru numele H
Domnului!

Apoi cetim obinuitele Catieme, lup obiceiu. ^Dup întâia slibologie, Sadelna glasul al 4-lea $$

Fodobia : S paimâetatu-e'a losif.

Curindu-ne sufletele, s ||
ludm pre Hristos prin ere-

||
dina, cu ramuri înelegtoare, H
ca i pruncii, strigând cu glas ||
mare Stpânului ; Bine eti cu- «#
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vântat, Mântuitorule, Carele ai

venit în lume s mântueti pre

g Adam din blestemul cel din-

** mu; duhovnicete, fcân-
*| du-te Adam nou, îubitorule de
m oameni, precum bine ai voit,

Cuvinte, Cela ce ai rânduit

J*
toate spre folos, slav ie.

^ SifLvil, i acum ; alta Pedelr, glasul al 4-loa.

m Podobia ArAîaiu-Te-ai astzi...

feg Pre Lazar cel mort de pa-

li tru zile sculândud din mor-
jS rnânt, Doamne, pre toi i-ai

î# învat s strige ie cu ramuri
i cu slâlpri : Bine eti cu-
vâiitat Cel ce vit

!

Vi
m
k*

HI

Cetire din tâlcuirea Evangheliei, a sfântului
[nan Uur-de-Aur.

Dnpft a doua stihologie, Se doinaglasul al 4-le».

Podohta: S pimântatu-s’a losif...

P entru prietenulTu ai vr-

Jg
sat lacrimi cu tain, Hristoase,

î| i ai sculat din mori pre Lazr
Jjj

cel ce zcea mort, spre ca-
rele ai artat milostivire prin

Jjj
iubirea de oameni, iar mul-

Of imea pruncilor înelegând de

g venirea Ta, Mântuitorule, a

g ieit astzi inând stâlpri în

3 mâini i i-a strigat: Osana!

g Bine eti cuvântat, c ai venit

h? s mântueti lumea.
HI

i? Slav, i acum ; alt Sedold, glasul l-iu,

H? Podobia : P iutra fiind pecetluit.

I L udai cu un glas, popoare

| i neamuri, c împratul în-

* geilor a înclecat acum pre

y £«mânz i merge, vrând s ucid sn

pre vrjmai pre cruce ca un
|J

puternic. Pentru aceasta i **

pruncii cu stâlpri strig cân-
tare: Slav ie, Celui ce ai gj
venit biruitor; slav ie, Hris- U
toase Mântuitorule; slav ie, |j
unuia Dumnezeului nostru,
Celui ce eti binecuvântat.

l cetire dintru acelai cuvânt.

Apoi l'olloleul. i dup Polieleu, Setlelnu
glasul al 8-lea.

Mm

m
Hodobia: Porunca cea cu tain.

Cel ce sade pre scaun de
heruvimi i pre mânz a ezut H
pentru noi, i apropîindu-se g*mspre patima cea de bun voie, §3
astzi a auzit pre prunci stri- ||
gând: Osana! i pre popoare m
zicând: Fiul lui David, grabe- H
te-Te de inântuete pre cei

gj
ce î-aî zidit, binecuvântate H
îisuse ; c pentru aceasta ai ||
venit, ca s cunoatem sla- h*
va Ia.

SittvS, i acum; aceeai.

Si facem cetire pentru Praznic: Cuvântul
printelui Andrei Criteumil.

Apei Antifonul cel dintâi u, til gla.su lui al 4- leu.

ProehSmen, glasul al 4-lea.

u
X#

m

Din gura pruncilor i a color ce sug al s-
vârit laud.

Stih

:

m
mM

Doamne, Dumnezeul nostru, cât ee(© de mi-
nunat numele Tu, in tot pmântul.

T oatu suflarea.., ^
Evanghelia de la Matei

lgj|

învierea lui Hrletos vzând- nu zicem;

ci înciutâ Psalmul 50,
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Apoi luâud preotul cdelni, cdete în
chipul crucii atee rugciunea binecuvântrii

slciilor

Diaeouul Do omului s ne rugm !

Iar noi Doamne miluete!

amne, Dumnezeul nostru,

Cel ce ezi pre heruvimi,
Carele ai ridicat puterea Ta

ga î ai trimis pre unul nscut
H Fiul Tu, pre Domnul nostru

Iisus Hrîstos, s mântueasca
13 lumea prin cruce i prin in-

ii
gropare i prin învierea Sa;
Carele venind în Ierusalim spre

|jf
patima cea de bun voie, po-

li
porul cel ce edea întru în-

fe# tunere c i în umbra morii,

H luând semnele învierii, adec
m ramuri de copaci i stalpâri

gg
de fini ci, mai înainte închi-

gg
puînd învierea, L-au întâmpi-

ni nat. însui, Stpâne, i pre noi

jjjj

cari dupre asemnarea ace-

13 lora, întru aceast zi mai

H înainte de prznuire inem în

n# mâni stâlpri i ramuri de co-

H pci, pzete-ne î ne înt-

jg
rete ! C precum* acele po-

3 poare i pruncii au strigat ie,
Osana ! aa i noi, cu laude

3 î cu cântri duhovniceti, s
J!

ne învrednicim fctoarei de
im? viea învierii celei de a treia
&
l

zi, întru Iisus Hrîstos, Dom-

^ nul nostru
; cu Carele împre-

if$ una binecuvântat eti, cu prea

H sfântul i bunul î de viea
m fctorul Duhul Tu, acum *i

si în vecii vecilor,

i când Rqrut TraJi Evaughelia,' le imp^rto
Egumenul stâlpri, Iar noi cântm: M

3*#
Slav, glasul al 2-lea.

Astzi Hrîstos într în ce- 8*

tatea Vîtania, ezând pre mânz
i deslegând dobitocia cea rea
a pgânilor, care era dede-
mult înelenit.

i acum. tot aceasta,

'..fjluete-m Dumnezeule, dupre mare
mila Ta*

l Stihira. glasul al fî-iea.

Astzi darul sfântului Duh.,

(caut la Vecernie, stihira dintâi}.

Dup aceasta, rugciunea:

Mântuete, Dumnezeule, poporul Tu...

Doamne miluete.

,

(de 12 ori],

CANOANELE

m
5»m
m

m

mi dup Ecîonîs, Canonul. Irmosul de dou
ori >i troparele pre 12. Gatavasie : Irmosul
in amândou icanele ioflpreuo. Compunerea
lut Coama. Al crui stih de pre margini este ^

acesta:

Osana, Hristoase, Cel binecuvântatDumnezeu.

Cântarea l-a, glasul al d-lea. Irmos:

^^rtatu-s'au ale adâncului
izvoare, umejunu nemt-

„prtaite i s’au descoperit §3
„temeliile mrii celei învluite

||
„de vifor; cci cu voia o ai p
„certat pre dânsa i pre po-
„porul cel ales l-ai mântuit, M
„cel ce-i cânt cântare de bi-

„ruin, Doamne^.
jj*j

Din gura pruncilor celor §5
fr de rutate si

jî|
pururea
Amin,

,
a sugto- îj*

rilor lauda robilor Ti ai pli-

nit; ca s sfrâmi pre vrj- H
j masul, i s rascumperi cu M
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II patima crucii cderea lui Adasn

|| celui dedemult î prin lemn

U s-l înviezi pre el, pre cel

H ce=i cânt cântare de biru-

g|
în, Doamne.

||
B iserica cuvios ilor laud a-

gg
duce ie, Hristoase, Celui ce

H locueti în Sion i Israil se

jg
bucur de Tine, Fctorul su.

H i munii, adec neamurile

H cele protivnice, cu inimile îm-
pietrite, de faa Ta s’au vese-

li Ht, cântând ie, cântare de
M biruin, Doamne.

gig Catavasie

:

?S A rtatu-s’au ale ndânCuluL.,

frjî Cutarea a fl-a, Irmos ;

Uf IA in piatra cea vârtoa i

||
tare, ce a izvorît cu po-

li „runca Ta, s’a adpat poporul

|| „ Israiltenilor; iar piatra Tu

H „eti, Hristoase, i vieaa, întru

H „care s'a întrit Biserica, stri-

gi „gând: Osana! Bine eti,

H „cuvântat, Cel ce vii
!“

*3 P re Lazr cel mort de pa-

li tru zile, cutremurându-se ia-

frg dul, l-a liberat din mori cu

H porunca Ta; c Tu eti, Hris-

toase, învierea i vieaa; întru

ii Carele s'a întrit Biserica stri-

gi gând : Osana ! Binecuvântat
U eti, Cel ce vii,

jjl C ântai, popoare, cu dum-
SI nezeeasc cuviin, în Sion i
f§ dai rugciunejui Hristos în

Ierusalim, c Însusî vine în
' ' "

' SSK!
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slav cu putere; întru Carele

s'a întrit Biserica strigând
: ||

Osana î Binecuvântat eti, Cel M
ce vn. %%

Calavasia

:

,
M

l) in piatra cea vârtoa

^

[pacoî, glasul al 6-lea. ^
C u stâlpri ludându-L mai

||
înainte, cu lemne mai pre urm m
au prins nemulumitorii jidovi H
pre Hristos Dumnezeu; iar
noi cu credin neschimbat m
pururea cinstindu-L, ca pre un

gj
fctor de bine, totdeauna %%

strigm Lui : Bine eti cuvântat
||

Cel ce ai venit s chemi pre m
Adam. pM

t cetirea cuvântului,

Cântarea a 4-aT Irmos : M
w v SiS

|—| ristos, Cel ce vine artat,
||4 4 Dumnezeul nostru, veni- m

„va i nu va zbovi dîn mun- H
„tele cel cu umbra deas, din

||
„Fecioara care a nscut ne- H
„ispitit de brbat, precum a

||
„zis proorocul dedemult. Pen- H
„tru aceasta toi strigm : Slav ||
„puterii Tale, Doamne!" M
S vesteasc veselie mare, M

pentru mil; dealurile i toi jfj

munii i lemnele dumbrvi- p
lor s salte; ludai neamu- £g

rile pre Hristos i toate po- ||
poarele, slvîndu-L, strigai

Lui : Slav puterii Tale, Doam-
ne

î ^
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Domnul, Cel ce împrete
veacurile, cu trie îmbrcat
va veni; podoaba frumuseii
i a mririi Acestuia neasem-
nat este în Sion. Pentru a-
ceasta toi strigm: Slav pu-
terii Tale, Doamne!

Cel ce a msurat cerul cu
palma i pmântul cu mâna,
Domnul, a venit; ca a ales

Sionul, ca s locueasc i s
împrteasc întrTnsul; i a
iubit pre poporul cel ce strig
cu credin : Slav puterii Tale,
Doamne

!

Catavasia: «

Hrlstos, Cel ce vine artat...

Cântarea a fi-a, Irmos.

Ore muntele Sionuluî sue-Te,
Cela ce bine vesteti î

„propoveduete Ierusalimului;
„Înal-i glasul cu trie

;
prea-

„slvite s’au grit de Tine ce-

„tatea lui Dumnezeu; pace
„spre israil i mântuire nea-
„murilor".

Dumnezeu, Cel ce ade în-

tru cele de sus pre heruvimi
i privete spre cele smerite,
însui va veni întru slav cu
putere i se vor umplea toate
de dumnezeeasc lauda Lui.

Pace spre Israîl i mântuire
neamurilor.

S ioane, munte sfânt al (ui

Dumnezeu, i lerusalime, ridi-

c-i ochii ti împrejur i vezi

SIP

fiii ti adunai întru tine; c
iat, au venit de departe s
se închine împratului tu.
Pace spre Israil i mântuire
neamurilor.

Catavasie

:

Irmosul

:

Pre muntele Sionuluî...

Cântarea a 6-a, Irmos

:

trîgat-au cu veselie sufle-^ tele drepilor: Acum !u-

„mii aezmânt nou se rân-

„duete i cu stropirea dum-
„nezeescului sânge, s seîn-

„noeasc poporul".

Primete, Israile, împria
Iui Dumnezeu i cela ce um-
bl întru întunerec s vad
lumin mare, i cu stropirea

dumnezeescului sânge, s se

înoeasc poporul.

Libereaz, desleag-i, Si-

oane, pre legai! ti i-î scoate

din groapa cea fr de ap
a necunotînii

;
i cu stropi-

rea dumnezeescului sânge, s
se înoeasc poporul.

Catavasie

:

Irmosul : S irigat au..,

CONDAC
glasul al 6-lea.

Pre scaun, în cer, i pre
mânz, pre pmânt, fiind pur-
tat, Hristoase Dumnezeule,
laud dela îngeri aî primit i
cântare dela tinerii cei ce strl-
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gau ie : Binecuvântat eti,

Cel ce vii s chemi pre
Adam

!

icos

De vreme ce ai legat iadul,

Nemuritorule, i moartea ai

m

m

«î

*8m

omorît i lumea ai înviat-o,

pentru aceasta cu stâlpri
Te-au ludat pruncii, Hris-
toase, ca pre un biruitor, stri-

*S gându-i astzi: Osana, Fiul
** lui David ! C nu se vor mai

junghia, a zis, pruncii pentru
pruncul Mriei

; ci pentru toi

H pruncii i btrânii Tu însui

î| Te rstigneti. Nu se va mai
porni asupra noastr sabie,

cci coasta Ta se va împunge
cu sulia, Pentru aceasta bucu

-

rându-ne, zicem: Binecuvân-
tat eti, Cel ce vil s chemi

îti pre Adam.

H S I N A X A R
jj*M LA DUMINECA STÂLPÂRILOR

Sinaxarul din Minei, apoi acesta.

Ia aceeai zi, Ln DuEninîca Slâlpârilor, pr&z-M nuim strlucita ei slvit srbtoare a intrrii
in Ierusalim a Domnului nostru lisus Hristos.

H STIHURI

Pe mânzul asinei exând Cela ce cerul prin
cuvânt l-a desfurat,

Beleag pe oameni, care prin pcat de
£» dobitoace s'au a'Sturat.

up învierea lui Lazr din mori, muli
din cei ce an vzut minunea au crezut
la Hristas. Dar în sinagoga Iudeilor

se hotrte i uciderea luî Hristos i a lui

Lazr. Iisus deci fuge i face loc rutii.
Iudeii s au gândit s-L omoare de srbtoarea
Patilor. i' cu toate c Iisus avea destul timp
s fug, totui a venit cu ase zile înainte de

Pati Lu Vitania, unde era LazSr cel ce mu-
rise, Acolo s

f

a fcut osp i a mâncat Îm-
preun eu el i Lazr. Iar sora Iui, Mari a,

a turnat mir pe picioarele iui Hristos. A doua
zi a trimis pe ucenicii Si s-i aduc asina
i mânzul ei- i intr’adevar, Cel care are
cerul de tron, s'a urcat pe mânzul a sin ei i
a intrat in Ierusalim. Copiii Evreilor i ei chiar,
aterneau înaintea Lui haine i ramuri de li-

niei ; unii Ie tiau, iar alii ie purtau in mâini
i strigau mergând înaintea Lui

:
„Osana, Fiul

lui David, binecuvântat este Cel ce vine in-

tru numele Domnului, împratul lui Israil!*
1

Acest lucru s’a întâmplat pentruca prea Sfân-
tul Duh le-a micat ioimile lor spre lauda i
slava lui Hristos* Prin stâlpri, adic prin ra-

muri fragede, s’a artat mai dinainte biruina
lui Hristos împotriva morii, cci era obiceiul
ca Învingtorii în lupte, sau in rzboaie s
fie cinstii i însoii iu procesiuni triumfale
cu ramuri de copaci, pururea verzi, Mânzul
de asin ne închipuie pre noi, poporul, care ne
tragem din pgâni- Hristos esând pe mânzul
asinei i oddmindu-Se pe el este proclamat
înltor de trofee, biruitor l împrat al în-

tregului pmânt. Despre aceast srbtoare
gria profetul Zaharia; „Bucur-te, fiica Sio-

nului, iat împratul tu vine blând, ezând
pe asin i pe mânz, fiul celei de sub jug4 .

Iar David spune iari despre copii: „Din
gura pruncilor i a celor ce sug i-ai pre-
gtit laud'*. Când a intrat lîsns în Ierusalim,

spune Scriptura, s’a cutremurat tot Ierusali-

mul. Iar gloatele fiind aâate de arhierei
spre rzbunare aveau de gând s-L omoare.
Ei, ins, ascunzându-se a disprut din faa lor.

Când s’a artat din nou le gria in pilde.

Prin milostivirea Ta nespus, Hrieîoase
Dumnezeul nostru, î-ne biruitori asupra pa-

timilor noastre dobitoceti i îuvrednicete-ne
s vedem i biruina Ta cea luminat asupra
morii, precum i învierea Ta cea strlucitoare
i de via fctoare, i ne miluete pe noi,

Amin.

Cântarea a 7-a, Irmos:

C el ce ai mântuit în foc pre
tinerii lui Avraatn i ai

„ucis pre Haldei, cari fr
„dreptate vânau pre cei drepi*

„prea ludate, Doamne, Dum-
nezeul prinilor, bine eti cu-

vântat.

1 ngenunchind popoarele i
cu ucenicii bucurându-se. cu

m
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ga stâlpri, au strigatie: Osana,

H Fiul lui Davîdî Prea ludate

jjg
Doamne, Dumnezeul prini-
lor, bine eti cuvântat.

m
i Mulimea cea fr de rau-

U|
tate, firea care înc era prun-

ii ceac, cu dumnezeeasc cu-

||
viin Te-a ludat pre Tine,
împrate al luîlsraiî i aî în-

H geriior; prea ludate Doamne,
jjs Dumnezeul prinilor, bine

Jg eti cuvântat,

p
H Cu stâlpri de finic i cu
frg ramuri, Hristoase, Te-a ludat

i mulimea i a strigat: Bine

H eti cuvântat, mpratul veacu-

W. rilor, Cel ce vii; prea ludate

H Doamne, Dumnezeul prini-
W: îor, bine eti cuvântat.
**

jjj|
Catavasia :

P C el ce ai mântuit...

ig Cutarea a 6-a. Irmo ti :

\l eselete-te, Ierusalime,

H prznuii cei ce iubii

Uf „Sionul; c a venit Domnul
U|

„puterilor, Cel ce împrtete
gg

„vecii; s se team tot p-
li „mântui de faa Lu i is strige

:

gg „Toate lucrurile ludai pre
H „Domnul".
m
H ^

P re mânz tânr înclecând
*3 împratul tu, Sioane, Hristos,

Uf a venit ca s strice înelciu-

H nea idolilor cea necuvânt-
H toare i s opreasc pornirea

J* cea neoprit a tuturor nea-

ÎN DUMINICA

3*

m

murilor; ca tois cânte: Toate it
lucrurile ludai pre Domnul gî
i-L prea înlai întru toi 8*
vecii. £|

Dumnezeul tu, Hristos, a
împrii în veci, bucur-te

foarte Sioane. Acesta precum
scrie, blând i mântuind, Mân-
tuitorul nostru Cel drept a ve-

nit pre mânz, ca s piard
slbtcia cea dobitoceasca
vrjmailor, cari nu strig

:

Toate lucrurile ludai pre
Domnul i-L prea înlai întru

toi vecii.

$ e lipsete de dumnezeeti
locauri, adunarea cea clc-
toare de lege a celor neplecai;
de vreme ce casa cea de rug-
ciune a lui Dumnezeu a fcut-o
peter tâlharilor, lepdând
din inim pre Mântuitorul,
Cruia cântm: Toate lucru-
rile ludai pre Domnul i-L
prea înlai întru toi vecii.

Catavasie

:

• eselete-te Ierusalim-..,

Cântarea a fl-a, irmosul:

) umnezeu este Domnul i
B-"r S'a artat nou

;
tocmii

„prznuire i bucurându-ne,
„venii s mrim pre Hristos
„cu ramuri i cu stâlpri i
„cu cântri, strigând: Bine
„este cuvântat Cel ce vine
„întru numele Domnului,
„Mântuitorului nostru".

mMM
m
g*M
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Pgâni, pentru ce v’ai in-

ii trâtat? Crturari i preoi,
*£ pentru ce ai cugetat cele de-

P arte, zicând: Cine este acesta,
$8 cruia pruncii cu ramuri i
p cu stâlpri i cu cântri strig:

jj* Binecuvântat este Cel ce vine

frg întru numele Domnului, Mân-

ii tuitorul nostru?

H Acesta este Dumnezeul
J*

nostru, Cruia nimenea nu este

ÎS asemenea; aflând toat calea

H cea dreapt, a dat-o lui Israil

|£ celui iubit; iar dup aceea

H artându-Se, cu oamenii a vîe-

îfj tuit. Binecuvântat este Cel ce

^ vine în numele Domnului,
Mântuitorul nostru.

H Pentru ce ai pus sminteal,

jg
neasculttorilor, aproape de

H calea noastr? Picioarele

H voastre sunt grabnice a vrsa
m sângele Stpânului; ci se va

H scula cu adevrat, s mântu-
easc pe cei ce strig: Bine-

H cuvântat este Cel ce vine în

H numele Domnului, Mân tuito-

ii rul nostru.

^ Catavasie

:

m
Dumnezeu este Domnul...

Luminând®, nu zicem
; ci îndat

:

Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru.,

(do trei ori).

LA LAUDE

M

n

Punem stiJiirile pe 6 i cântm patru stiluri

tdiomsle, repetând dou, glasul al 4-lea-

Mulimea poporului, Doam-
ne, aterne pre cale hainele

£4

£4
£4

sale i alii tiau ramuri din £4

copaci i îe ineau; iar cei ce ||
mergeau înainte î cei ce ur- M
mau, strigau, zicând: Osanna, p
fiul lui David! Bine eti cu-

vântat, Cel ce ai venit i iari
vii întru numele Domnului.

(de dou ori).

mele Domnului.
(de dou ori).

Vrând Tu, Doamne, s intri p
în sfânta cetate, stâlpri de p
copaci popoarele ineau, lu- £4
dându-Te pre Tine, Stpânul
tuturor; si vzându-Te sezând £*

pre mâtiz, Te priveau ca i %%
cum ai fi fost pre heruvimi. M
Pentru aceea strigau aa: §4
Osanna, Celui dintru înlime!
Bine eti cuvântat Cel ce ai £4

venit si iari vii întru nu- H
£4
£4
£4

Ieii neamuri, ieii po- 13

poare' i vedei astzi pre $
împratul ceresc, pre manz £4

de rând ca pre un scaun prea H
înalt intrând în Ierusalim. O!

gj
Neam jidovesc necredincios 15

î desfrânat, vino de vezi pre gj
Cei ce L-a vzut Isaia venind £4

cu trup pentru noi, cum îi |J
logodete ca pre o mireas £4

curat pre noul Sion i lea-

pd adunarea cea osândit,
jjji ca la o nunt nestrkat i ne- £4

spurcat, au alergat prunci ne-

spurcai i fr de rutate, £4

ludând. Cu cari împreun i ||
noi cântând cântarea cea în- M

îHe
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lui casei s-î zicei: învtorul
zice: La tine voiu s fac pas-

tile cu ucenicii mei.

Duxologiu mare i Troparul.

invierea cea de obte-.»

Ecteniile i A polisul. Apoi Censul 1, înv-
tura pentru credina l Ap o] sul deplin.

La Liturghie

ANTÎFONUL INTÂ1U

Glasul al 2-lea.

StJlL 1 :

lubit-am c va auzi Domnul glasul rugciunii
mele.

Pentru rugciunile Nsctoarei de Dumne-
zeu, Mântuitorule, mântuete*ne pre noi.

Stih 2 :

C a plecat urechea *a mie i in toate zilele

vieii mele îl volu chema.

Pentru rugciunile Nsctoarei de
Dumnezeu»..

Stih 3;

Cuprinsu-Diau durerile morii
,

primejdiile
iadului m au aliat.

Pentru rugciunile Nsctoarei de
Dumnezeu,.

Stih 4

:

Necaz i durere am aflat i numele Domnu-
lui am chemat.

P entru rugciunile Nsctoarei de
Dumnezeu..,

Slav.

P entru rugciunile Nsctoarei de
Dumnezeu, rr

i acum.

r entru rugciunile Nsctoarei de
Dumnezeu,..

ANTÎFONUL AL DOILEA

Stih 1

:

Crezut-am, pentru aceea am grit i eu nTaui
smerit foarte.

gereasc, s strigm: Osanna,
Celui dintru înlime, Celui ce

are mare mil!

învierea cea de obte mai

Si înainte de patima Ta cea de

H bun voie artându-o spre
încredinarea tuturor, Hris-

H toase Dumnezeule, pre Lazr

|| cel mort de patru zile în Yi-

M tania l-ai înviat cu puterea

H Ta cea mare. Orbilor vedere
îs le-ai druit, Mântuitorule, ca

H un dttor de lumin, i în

M sfânta cetate ai intrat cu uce-

H| meii Ti, ezând pre mânzul

H asinei, ca i cum Te-ai fî

ÎS purtat pre heruvimi, plinind

H propoveduirea proorocilor; i
*8 pruncii evreeti cu ramuri i
H cu stalpari Te-au întâmpinat.

H Pentru aceasta i noi fiind

ftg ramuri de mslin i stâlpari

*| de finic, cu mulumit strigm

jj|
ie: Osana, Celui dintru înî-

|| îme, bine eti cuvântat Cel ce

M vii întru numele Domnului!

m
m
¥¥,

M

Slav, i acum
;
glasul al 6 lea,

Mai înainte de Pati cu

ase zile, venit-a lisus în Vi-

tania i s’au apropiat ctre
Dânsul ucenicii Luî, zicându-1

:

Doamne, unde vrei s gtim
ie s mnânci pastile? Iar El

i-a trimis pre dânii, zicând:

Mergei în satul cel dinainte

i vei afla un om ducând un
vas de lut cu ap; s mer-
gei dup dânsul i stpânu-
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M mântueto-ne pre noi Fiul lui Dumnezeu,
Cel ce ni ezut pre mâuzuî asinei

;
pre cei

ce’i câoturn ie: Aliluia.

Stih 2 \

Ge voiu rsplti Domnului pentru toate oare
a dat mie?

M ntuetc-ne pre noi Fiul lui Dumnezeu .

Stih 3

:

Paharul mântuirii voiu lua i numele Dom*
nuui voiu chema.

M ântuesEe-ne pre noi Fiul lui Dumnezeu.,
Stih 4:

Rugciunile mele Domnului voiu da, înaintea
a tot poporului Lui,

M âitue^e-ne pre tioi Fiul Iui Dumnezeu.

.

Slavâ.

M ânluete-ne pro noi Fiul lui Dumnezeu,.

i acum.

Ujmle nscut, Fiule..,

ANTIFONUL AL TREILEA

Glasul l-iu

Mrturlslhvâ Domnului c este bun, c In

ve;te este mila Lui.

Troparul.

I nvierea cea de obte mai
'nainte de patima Ta încre-

dinându-o, pre Lazr din

mori l-ai sculat Hristoase
Dumnezeule. Pentru aceasta
i noi ca pruncii semnele
biruinii purtând, ie, Biru-

itorului morii, strigm: Osa-
na, Celui dintru înlime!
Bine eti cuvântat, Cel ce vîi

întru numele Domnului.
Stih 2:

Zic dau casa lui Israiî, c este bun, c In

veac este mila Lui.

nvierea cea de obte...

Stih 3;

Zic dar casa lui Aron, c este bun, câ la
veac este mila Lui.

1 nvierea cea de obte...

Stih 4

:

Zic toi coi ce se tem do Domnul, c este

bun, c în veac este mila Lui.

I nvierea cea de obte.,.

EIRE

B ine este cuvântat, cel ce

vine întru numele Domnului;
binecuvântat-am pre vot din

casa Domnului. Dumnezeu
este Domnul i s’a artat
nou.

Troparul.

învierea cea de obte...

Slav, glasul al 4-lea.

îngropându-ne prin botez...

l acum, Coodftc, glasul al 6-lea.

P re scaun iu ceruri...

Apoi:

Sfinte Dumnezeule.,.

Prochimenul Apostolului. Apostol din epis-

tola ctre ' Ilipcni Evanghelia deda ioan. l
se face liturghia sfântului Ioan Gur-de-Aur,

CHWONICUL
D ine este cuvântat cel ce vine Intru numele
Domnului; Dumnezeu este Domnul i s

T
a

artat nou.
La mas mâncm pete i bem vin. mulu-

mind Iul Dumnezeu.

însemnare.

De se va întâmpla Buna-Vestire In Dumi-
nica Stâlpfirilor, s so cau e Tipicul dela

Sfâritul crii

.

In Dumineca Stâiprilor

SEARA
La D oamne strlgat-am t

punem stilurile pre
6 i cântm trei idiomeie, repctându-le,

glasul al â-lea.

ucur-te i te veselete,
cetatea Sionului; împo-

dobete-te i te bucur bîse-
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rica lui Dumnezeu. Ca iat

H împratul tu a venit întru

Jjg
dreptate ezând pre mânz,

îl ludându-se de prunci. Gsa-

H na, Celui dintru înlime!
m Bine eti cuvântat, Cel" ce ai

îl mulime de îndurri, mîlu-
*£ este-ne pre noi,
*3 V
H V enit-a Mântuitorul astzi
îi în cetatea ierusalimului, s
H plineasc scriptura; i toi au

H luat în mâini stâîpri i hai-

îf neie lor se-au aternut Lui,

î|
cunoscând c însui este

îl Dumnezeul nostru. Cruia

H strig heruvimii neîncetat:

#2 Osarina, Celui dintru înlime.

î| Bine eti cuvântat Cela ce
m ai mulime de îndurri, mi-

H luete-ne pre noî,

jh4 Cela ce te pori pre heru-

li
vimi i eti ludat de sera-

*3 finii, ai înclecat pre mânz,

H bunule; i pre cum zice Da-

H vid, pruncii te ludau cu dum-
H nezeeasc cuviin, iar

H jidovii te huleau cu frde-
H lege. ederea pre mânz in-

ii
senina întoarcerea pgânilor
neînfrânai deîa necredin Ia

H credin. Slav ie, Hristoase,

H unul cel mult milostiv i iu-

bitor de oameni.

Slav.

Ruour-te i te veselete, cetate.

l acum.

<_:sl ce Te pori pre heruvimi,.,

(veai-le mai «uaj.

m

m
s#
fc-s

mmm
X#mmwm

ELRK
Prochimenul obiinuit:

lat acum binecuvânlai

.

LA STIHOAVN
Stiluri îdiomele, glasul al 2-lea.

Dela stâlprile de finic i M
deja acele ramuri, ca dela #
un dumnezeesc praznic, tre-

când la alt serbare dumne- #
zeeasc, la cinstite patimile g*
lui Hristos, la taina cea de mân- p
tui re, s alergm credincioii;

i s-L vedem suferind patima S
de bun voie pentru noi. i ^
mulumindu-1, s-l cântm a#

cântare cuvioas, strigând:
Izvorule al milostivirii si li- g*

mânui mântuirii, Doamne, m
slav Tie.

Stih

:

Cântai Domnului cântare nou, laud Lui
in biserica cuvio^ilor.

Glasul ai 3-lea.

mmmm
f&t&m
îs#
s#Înfricoat lucru este a c- _

dea în mâinile Dumnezeului |#
Celui viu; c Acesta este ju- §|
decatorul cugetelor i gându-
rilor inimii. Nimenea s nu U
intre ispitind credina cea M
fr prihan. Ci cu blândee
i cu fric s ne apropiem Uf
de Hristos, ca s luam mil
i sa aflm dar în vreme de
ajutor.

Stih;

Vzut-au toate marginii v pinantulni mân-
tislrea Dumnezeului nostru,

Glasul al 7-lea.

A dunre viclean si des-

3WMm

M
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frânat, care n’aî pzit cre-

dina brbatului tu, pentru
ce ii diata creia n'ai fost

motenitoare? Pentru ce te

lauzi în Tatl, lepdâtidu-fe
de Fiul? Pre proorocii cari

au propoveduit pre Fiul nu
i-ai primit; ce! puin rui-
neaz-te de feciorii tai, cari

strig: Osanna, Fiu! Iui Davidî
Binecuvântat este Cel ce vine

întru numele Domnului*

Slava, glagul al ‘2
1ea :

D oi i atâlparlte do linie...

m
88m
88 i

(
.umm A tum

m
*3m
*8
*3m
*8
*3
*8
83
83
83
83
83
83
88
88
88
88
83
83
83
83
83
83
83
83

SI acum, glasul ui 3-lea

;

1 nfrîcoat lucru este a cdea ..

(Vezl-lo mai sus)

slobozenie pre robul Tâu, Stpâne,

S rin te Dumnezeule .

Dup
T atât nostru ... Troparul .

N îcâtoaro de Dumnezeu,,,

) obinuitele metanii.

în tiin s fie:

N âsetoare de Dumnezeu...

Se cânta in toate Duminicile sfântului post,

seara, cu cântare dulce, ca i întru aceast
Duminic. Iar în celelalte zile ale spt-

mânii celei mari se cetete.

Duminic seara

CANOANELE

La Pavecerni cântm Tricântarea lui

j» Andrei Crfteanul. Irmosul de dou ori i
$3 Troparele câte

7
sunl

;
i pre urma Irmosul In

^amândou stranele împreuna. Tot aa facem
tji.ln celelalte seri ale sptmânii celei mari,

^ Ia Pavecerni.

Cântarea l a, glasul al 8-lea, Irmos:

a sfrâmatei ui ce a sîâramat rs-
coalele cu braul î a

„trecut pre îsrail prin Marea
„Roie, s-î cântm Lui ca

„Mântuitorului nostru Dumne-
zeu, c S*a preaslayit“.

S urmtti credincioilor

curiei lut losif, celui ce a

cinstit cu contiin firea o-

meneasc cea cuvânttoare,
vieuind cu tot felul de paz
prin fapta bun cea lucr-
toare.

N elucrarea buntilor s’a

asemnat smochinului; deci,

s ne ferim de aceasta, ca s
nu ne uscm ca i acela atun-

cea; carele mai înainte în-

semna sinagoga, ceea ce se

acoperea cu frunze.

I nchîpuirea Stpânului în-

semnând mai ’nainte losif, a

fost bgat în groap i vân-
dut de fraii lui; toate le-a

rbdat pururea ludatul cu

adevrat, spre închipuirea lui

Hristos.

F erindu-ne, frailor, de ne-

rodirea smochinului, s în-

elegem pilda, ca s nu ne
uscm ca i acela atuncea, când
întorcându-se iubitorul de
oameni, a venit la dânsul
flmând.

M ergâod Ii sus s pti-
measc de bun voie pentru

mmMM
£4
34Mm
84
34

34

34
34
34
34
34
34
84
34
34
34
34
34
34
34
34
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a dus împreun cu

ucenicii Si în cetatea Ierusa-

limului, spre cea de bun
voe patim, la care a venit

ca s o pimeasa.

Lipindu-ne de Domnul, Ca-
rele se sârguete s pti-
measc toate, s fim gata
spre scuipare, spre ocar i
spre batjocur; ca împreun
s ne preaslvim, credincio-

ilor, cu prea curatele Lui

patimi.

Cu patimile Sale vindec
patimile, Cel cea ptimit pen-
tru noi; c voind, a ptimit,
în firea omeneasc cea ase-

menea nou, toate patimile

Sale cele fctoare de viea,
ca s ne mântuim noi.

S[av&, a Trei mei.

Pre trei fr de început
slvesc, trei sfinenii laud,

trei fee împreun vecuitoare
într'o fiin propoveduesc c
în Tatl i în Fiul i în Du-
hul Sfânt, un Dumnezeu se

preaslvetie.

i acum, a Nsctoarei.

Toiagul lui Moîsi i toia-

gul fu Aaron au avut prefa-

cere minunat i rândueal
mai pre sus de minte; iar
pântecele tu, Nsctoare de
Dumnezeu, natere nou a

odrsiit

SedeJua, glasul ai 4-lea.

Podnbla ; Artatu-Te-ai astzi..

S nu te ajung, suflete,

vina smochinului, ci te ne-

voete s rodeti roduri bune
din brazdele inimii, aducân-
du-le lui Hrîsios, Fctorului
tu, întru pocin.

Cântarea a 3-a, Irmos :

P re Domnul, Cel ce S’a

preaslvit în muntele cel

„sfânt, i în rug a artat lui

„Moisî taina pururea Fecioa-

rei, prin foc, ludai-L i-L
„prea înlai întru toi vecii".

Cu curie îtnpodobindu-ne

vieaa i cu înelepciune p-
zind credina, s agonisim
obiceiurile dreptii. Ca ur-

mând lui Hristos vitejete,

s ne rstignim împreun cu

Dânsul.

Alt Ev aflând pre egip-

teanca, patriahul losif nu s
T

a

furat cu mintea spre lucra-

rea cea necuvioas; ci a st-
tut ca un diamant, neînvins

de poftele pcatului.

Trecând prin cile lumeti,

Mântuitorul meu, ai flmân-
zit de bun voie, poftind

mântuirea tuturor; c de a-

ceasta ai flmânzit, adec de
întoarcerea la Tine a celor

ce au greit.

Strmoul gustând din lemn,

dac s’a cunoscut c este gol

s*

m

*
M

m
mm
M
m
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m
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H i ruinat, luând frunze de

ÎS smochin s’a încins c mai
înainte a însemnat adunarea,

cea care s’a desgolit de

Hristos.

Gtete-te, suflete, mai

înainte
' de ieire, grîjete-te

spre vieaa cea de acolo i
te nevoete a ptimi, a muri

i a te rstigni împreun cu

Hristos, Cel ce Se nevoete a

ptimi pentru tine, ca s te

preaslveasc.

frS

hmm
hm
hmmm
HM

hm

m
ftSm
hm
hm
hm
**mm
HMm
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HM
fe*m
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HM
HM
HM
HM
HM
HM

HM
HM

Cum nu se va înfricoa
moartea, Mântuitorul meu?
Cum nu se va teme iadul, în-

tâmpinândti-Te pre Tine, Cel

ce Te grbeti spre patim
de bun voie i vzându-Te
pre Tine, Cel' drept, c ai

venit s ptimeti pentru cei

nedrepi?

Vzând învierea lui Lazr;
jidovii, preoii, leviii i din

pizm fcând jurmânt, au

dat pre Hristos lui Filat cu

vicleug de vindere spre

moarte*

Mielueau Ta, slujitoarea i
Fecioara vzându-Te preTine,
pstorul cel bun, mergând

spre patim i puindu-i su-

fletul pentru noi, cu milosti-

vire, ca o Maic, s
J

a tângui

t

pentru Tine.

Binecuvântam pro Tatl...

Ca pre o Umme în fiin
Te laud, ca pre o Treime în

fee Te cinstesc, Printe,
Fiule i prea Sfinte Bubuie;

stpânia cea fr început a

împriei Tale o slvesc Î11

veci.

l acum. h Nsctoarei.

Roag-se ie Nsctoarea
de Dumnezeu, roag-se adu-

narea apostolilor, s darueti

lumii Tale pacea Ta i îndu-

rrile Tale s ni le hrzeti
nou din destul, întru toi

vecii.

(rmosu’ :

Sa ’uriftm, bine s& euvâatm...

pre Domnul, Cel ce S'a preaslvit..

Cântarea a P-a, Irmos.

S trein este maicilor fecio^

„ria, i fecioarelor strein

„este naterea de prunci; iar

„întru tine, Nsctoare de

„Dumnezeu, amândou s’au

„rânduit. Pentru aceasta

„toate seminiile pmântului,

„pre tine, neîncetat te slvim

Strein este celor necredin-

cioi curia î departe dela

cei credincioi frdelegea;
iar marele Sosif s’a ferit de

pcat i s'a fcut chip cura-

iei i asemnare cu adev-
rat lui Hristos,
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Strein este celor fr de

lege buna legiuire i deprtat
dela necredincioi cunotina
de Dumnezeu; jidovii acestea

le-au lepdat pentru frde-
lege. Pentru aceasta ei sin-

guri au motenit blestemul,

ca si smochinul.a

Flmânzit-a de mântuirea
omeneasc Hristos, Dumne-
zeul meu, El Carele este pâinea

vieii. Pentru aceasta venind

la smochin, adic la sina-

goga cea neroditoare, care

era acoperit cu frunzele legii,

dac o a vzut, a blestemat-o.

Nerodirea legii a bleste-

mat-o ca pre ceea ce a odrsîit

frunze, adic: înelegerea
umbroas a Scripturii, care

roduri de fapte bune n*a avut,

pentru frdelegea lor. Iar
pre noi pre toi, fiii darului,

binecuvinteaz-ne, Mântuito-

rule.

T oiagul Iul Moisi oarecând
s

J

a schimbat în arpe i to-

iagul lui Aaron a înverzit i
cel neroditor i uscat a o-

drslit frunze; iar adunarea
cea clctoare de lege s'a

prefcut în smochin nero-
ditor.

Gtete-î, ludee, preoii

ti; rânduete-i mâinile spre

uciderea lui Dumnezeu; c
iat, a venit blând i lin spre

patim, Cela ce este mielul i
pstorul nostru, Hrîstos, îm-

pratul lui Israil.

Primete, ludee, pre împ-
ratul c iat, vine la patim
de bun voie, ca s pti-

measc i s mântueasc pre

cei ce strig neîncetat: Bine-

cuvântat este Cel ce vine s
mântueasc toat lumea cu

crucea.

întors- a, ludee, srbtorile
tale Stpânul întru plângere

dttpre proorocie; c te-ai a-

rtat ucigtoare lui Dumne-
zeu, Celui ce a întors oare-

când piatra cea vârtoas în

izvoare de ape î în bli,
precum cânt David.

Slav, & Treimei.

S trein lucru este celor fr
de lege a Te slvi pre Tine,

Fiina cea fr început, pre

Tatl i pre Fiul i pre sfân-

tul Duh, Stpânîa a toate cea

nezidit, prin care s'a înte-

meiat toat lumea cu voina
puterii Tale celei dumnezeeti.



stâlpArilor

S
i acum, a Nsctoarei.

A ducem îe, spre ruga-

i ciune, pre Nsctoarea de

jtg Dumnezeu
;
pentru rugciunile

ei i ale apostolilor Ti, f-ne

p pre noi prtai buntilor
Tale, Stpâne, i ne învredni-
ceste luminii învierii Taie.

Cade-se a ti:

C intru aceasta sîâni mare sptmân cetim
Psaltirea numai odat, punând la Utrenia
trei Cattsme i la ceasurile al treilea, i al

aselea, câte dou }
pân Miercuri, când se

sfârete.

In Sâmbta cea mare se cânt

:

Kcricli cei fr prihana...

Iar la vecernie se cetete dup obiceiu:

Rtre Domnul, când m 'ara necjit am Btrîgat

i Iari Irmosul,
i celelalte, dup obiceiu, i apoli&ul

V - l /-“V.+?

K59
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LA UTRENIE

H Dup cei ase psalmi, cântm: Aliluia, pe glasul al g-iea, cu glas mare i cântare dulce, 3f#

Apoi cântm toi aa Troparul ce urmeaz: $5

g g at mirele vine în miezul

p nopii i fericit este sluga

H pre care o va afla priveghind

;

II iar nevrednic este iari pre

H carele va afla lenevmdu-se.

|| Vezi dar, suflete al meu, cu

|| somnul s nu te îngreuezi, ca

H s nu te dai morii i afar
de împrie s te încui; ci te

H deteapt strigând: Sfânt,

*3 Sfânt, Sfânt eti Dumnezeule;

H pentru rugciunile Nsctoa-

g rei de Dumnezeu, miluete-ne

H pre noi.

Dup aceasta. obinuitele stiliologii, cu m
metanii, Sfl

Dup întâia stihoJugie, SedeJna, jpl
glasul l-iu.

Fodobia :
Mormântul Tu...

Cinstitele patimi au rsrit
lumii întru aceast zi, ca nite §|
lumini de mântuire, c Hristos g|
merge s ptimeasc din bu- S
ntatea Sa, Cel ce cuprinde |S
toate cu palma, primete a Se s#
rstigni pre lemn, ca s mân™ ||
hieasc pre om, m

Slav, i acum
; tot aceasta. £#

Dup a doua stihologie, SedelJiit, glasul l-iu. §2

wm
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Podobla :
Mormântul Tâu...

judectorule cel nevzut,
ciihi Te-ai vzut cu trup i
mergi s Te ucizi de oameni
fr de lege, judecând judecata
noastr cu patima Ta! Pentru
aceasta laud, mreie i slav
înlând stpânirii Tale, Cu-
vinte, cu un glas le aducem
ie.

Slav, i acum; tot aceasta.

Dup a treia sliboiogie, Sedelnu, glasul al

8-lea

Hodobia ;
P re înelepciunea i cuvântul...

Ziua aceasta luminat aduce
începuturile patimilor Domnu-
lui; venii dar, iubitorilor de

praznu ire, s-Lîntâmpinm cu
cântri. C Ziditorul merge s
ia rstignire, întrebri i bti,
judecându-Se de Filat i înc
lovindu-Se dela rob cu palma
preste cap; toate va s le rab-
de, ca s mântueasc pre om.
Pentru aceasta s strigm: Ui-

bitorule de oameni, Hristoase
Dumnezeule, druiete iertare

de greale celor ce se închin
cu credin preacuratelor Tale
patimi.

Slav, i acum; tot aceasta.

. înduti cetire din tâlcul Evangheliei dela
Matern : cuvântul sfântului Ioan Gur-de-Aur,

pentru smochinul cel uscat.

Apoi :

l pentru ca s& ne învrednicim noi,..

Evanghelia dela ,Matei

u

:

I ar a doua zi, când se întorcea în cetate,

a flmânzit...

Sfâritul

:

i se va da neamului, care va aduce roada ei.

Dup aceasta, Psalmul Mj.

V] antuete Dumnezeule poporul Tu...

D oanme miiuete.-

[de 12 ori),

CANOANELE
Tricântar ea, facerea Iul chirGosma, al crei
stih de pe margine, la Greci, este; Tidev-
tera irmosul de dou ori i troparele pre

12, cu pripeala:

lav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Aceasta se zice toata sptmâna i apoi,

Irmosul Intra mândou stranele împreun.

Cântarea l-a, glasul ai 2-lea, Irmos:

C elui ce marea cea neum-
blat i cu valuri cu dum-

„riezeeasca porunca Sa o a

„uscat, i a trece pedestru

„printr'însa,pre poporul Israîl-

„tenesc l-a povuit; Domnu-
lui s-I cântm, cci cu slav
„S'a preaslvît“.

Negrit smerenia cuvân-

tului îui Dumnezeu, cum c
Hristos însui este Dumnezeu
i om; Dumnezeu, nu rpire
a fi socotîndu-Se când Se a-

seamn în chip de rob, arat
ucenicilor c s'a preasîvit

cu slava.

I
nsumi am venit s slujesc

lui Adam celui ce srcise,
cu al cruia chip rn'am îm-

brcat de bun voie, Eu, Zi-

ditorul, bogat fiind cu Dumne-
zeirea, i s-Mi pun sufletul

meu mântuire pentru dânsul;

Cel ce sunt neptimitor dupre
Dumnezeire.

mmmmm
s*m
%%

s#

mmm
8*
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Irmosul l ectenia mic.

CONDAC
Glasul al H lea

Fodobie: Ca nite pârg a firii..

^ I acov plângea pentru lip-

Jff
sirea lui losîî t viteazul edea^ îfl cru, ca un îm parat

. . * ._ i - * w . K

^ cinstindu-se; c desmierd-
rîlor egîptencei atuncea ne-

_ a . _ _ff

j$ fcându-se rob, s’a prcastvi t

Jjf
defa Cela ce vede inimile

£$ oamenilor i trimite cunun
jjf nestriccioas.
9

fCOS:
*3
*3 P reste tânguire s mai

|j|
adogm acum tânguire î s— — 0 y * ««

¥% vrsm lacrimi, plângând îm-
£* preun cu Iacov pre Iosif,

£j
pururea slvitul i curatul, pre

£1 cel ce s’a robit cu trupul, iar

5|
sufletul i l-a pzit nerobit;

*3 i a domnit preste tot Egip-

5|
tul. C Dumnezeu d slugilor
Sale cunun nestriccioas.

S I N A X A R
[\ SFÂNTA SI MAREA LUNI
Sinaxarui din Minei, apoi aceeta .

i n stiinfa %! marâu Luni facem pomenire de
fericitul [osii cel prea frumos i do smochi-
nul care sa uscat prin blestemul Domnului,

Stihuri la proa frumosul îosif:
I osi! cel curat
N olan de bunti s'a artat;
G râu a Împrit

i drept stpânilor el s'a vdit,

Stihuri la smochinul cel uscat:
S mocfiin de poduri duhovniceti lipsii
F e sinagog, Nrietos o a vdit.
H ristos o blestem i o usuc.
H oala el do noi departe s se duc!

e astflsi Încep sfintele patimi ale Dom
nulul nostru II sus H ti etos. Inaîn'e de
altele este iuaf ca preta efiipuire a

m

%*

Domnului, Iosif cel prea frumos, Iosif a fost
uo fiu mai mic al patriarhului lacov, nscut
riiu Rafii Ia. Invidiat de fraii sfii din pricina
uaor visuri, este ascuns mai îruâi intre
grospa; Tatl lui este înelat de îiii iui prim

?? ^ sânge, epunndu-i-sc c
f

Iost r*P il Si a fost mâncat de fiare slbatece
In urm cete vândut Ismailiilor cu treizeci
do arginti. ] ar acetia la rândul lor îi vând

11

J

^emelfri, mai marele eunucilor împraii- **
Im Faraon al Egiptului. Pentruc stpâna lui ^sa maniat pe el din pricina cureniei lân-
rutul câ na voit s svâreasc nelegiuirea, ^a fugit lusâud în mâna ei haina sa. Ea l-a **
grit de ru stpânului sau, a>a c iosif ca-nt temnia grea i lanuri. Apoi rrln ti-
raâcirea unor visuri, este scos din închisoare
S 3 înfieaz împratului i este pus domn
peste tot Egiptul. Cu prilejul împririi **
ului este cunoscut iari de fraii si Trind
într un Chip minunat toat viaa i u f t

a murit
in Egipt l sa artat uu oru marc prin cur-
enie, pe lâng alte fapte bune ale sale.*

[osii este prelncbipuirea Ini Ffristoa. Si
F^lC-Frt^- -LJ Fi"* fif ; a-. . _ ÎJI.i 1 . T -H . _ y

m

M
%*

m
Hri&tos a iost invidiat dtt Iu dej i cei de ace-.

--------- A LJ ^ J t uu acu- isj
ln^i n&ttni cu el

h a fost vândut de uceniculni mi j-'J .. _ i
i r . Vl£iui cu treizeci de argini, a fost închis intre

groapa întunecoas, in mormânt. Sculându- SHSe_do acolo prin El însui împrtete peste
Egipt, adic pete lot pcatul. îl învinge cu
putere, conduce toat lumea i ea un Iubitor
de oameni ne rscumpr prin darea hranei
ceei de t ln, ddndu-Se pe Kl Însui pentru
noi i no iirnete cu pâinea cereasc, cu
trupul Lui cel purttor de via.
Fentru aceasta pricin Tcem in aceast

xi pomenire de prea frumosul Iosif.
in aceeai ai mai facem pomenire si de

smochinul cel cure s
r

a uscat, penlrue dum-
nezeetii hvangheliti

f Matei i Murcu adaugdup întâmpinarea Domnului cu sllpâri în
lerusaDm aceast minune. Maieu spune: “fur 0

5

a doua vi iei ud ei din Vitenia, Domnul u Sf
tiamanzit i vzând un smochin de departe «îf
avand frunze, a mers s vad de va gsi Ira

j
tv

f* !

n Vecittd la el, n a gsit nimic «jdecât îrunze* c rm era înc vremea s rn o -

cJtmelor, i a zis lisus smochinului: Nimeni **

f
a nu mai tnânânce rod din tine in veac 11

.H? Matei spune: “îar a doua zi, intorcându-
b
p,

«etate a llmân-it. i vzând un smo-
chln lângi cale, a venit Ia ol.i n'a gsii ni miem el decât numai frunze. t i-a zis lui: In
veci s nu se mei fac rod' în tine. l îndat
sa uscat smochinul*.

v,?
l

?
aW beilor este un smochin, in care

Mântuitorul n a gsit rod potrivit, ci numai
umbra legii; deaceea a luat i legea de!a
ei i i-a Mcut cu totul netrebnici, gtf
Dar dacii cineva ar introba: JHt
-- Pentru ce oare un pom neînsulielt sa
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uscat prin blestom dac n'a greit cu nimic ?

Unul ca acesta afle c Iudeii carad
vedeau pe Hristos c rcea tuturor totdeauna
bine l c n'a îcut nimnui nici cel mai mic
ru, socoteau c are numai puterea de a
face bine i nicidecum puterea de a face
ru. Dar Stpânul, fiind iubitor de oameni,
n'a vrut a arate asupra oamenilor c poate
face râu. Ca s conving deci poporul cel
nerecunosctor c are putere îndestultoare
i spre a pedepsi, ca un bun nu vrea s-i
arate puterea sa dea pedepsi cu omul, ci cu
ceva care are o fire neînsufleit i nesim-
itoare.

Mai este las i o pricin tainic a uscrii
smochinului ajuns pân la noi din btrâni
înelepi, dup cum zice Isidor PilUsiotuJ.

Pomul c Urrii poruncii a fost smochinul.
Din frunzele Iui î-au fcut acopermânt str-
moii notri clctori do porunc. Din pri-

cin c n'a fost blestemat atuncca, a fost

blestemat acum de Hristos, ca un iubitor de
oameni, ca s nu mai fac iod, care este

pricina pcatului. Iar c pcatul se aseamn
cu smochina este lucru destul de limpede:
are dulceaa plcerii, lipiciunea pcatului,
iar în urm usturimea i iuimea contiinei.

Istoria smochinului a fost aezat aici pentru
a ne îndemna la umilin, dup cum istoria

Iui losif a fost aezat pentru a ne înfia
pe Hristos. Fiecare suflet lipsit de orice road
duhovniceasc este un smochin. Dac Domnul
nu gsete în el odihn, a doua zi, adic
dup viaa aceasta de acum, îl usuc prin

blestem i-l trimite în focul venic. Smochi-
nul uscat din sfânta Evanghelie este ca un
stâlp cu totul uscat, care îngrozete pe cei

care tiu fac rod potrivit de virtute.

Pentru rugciunile prea frumosului Iosif,

Hrlstoase Dumnezeute, milueto ne pre noi.

Amin.

I

Cântarea a S-a, Irmos:

nfricoatu-s'a de nespurca-
tul trup, cel întru o podoaba

p „cu sufletul al coconilor celor

||
„cu bun credin l s'a de-

frg „prtat focul cel neostenitor,

„ce se hrnise cu mult us-

cciune; i vpaia cea puru-
„rea vie potolindu-se, cântare

H „vecuitoare se cânt: Pre
# „Domnul toate faptele lu-

H „dai-L i-L prea înlai întru

m „toi vecli“.

mmm

mM
Atuncea vor cunoate toi m

c suntei ucenici ai Mei, de p
vei pzi poruncile Mele, zis-a gf
Mântuitorul prietenilor Si,
mergând ia patim; pace s
avei între voi i cu toi, i
gândind de cele smerite v
vei Înla i Domn pre mine gg
cunoscându-M, ludai-M i pM prea înlai întru toi p
vecii, ’

iîm
Stpânirea voastr a celor m

de un neam sa v fie protiv- ||
nîc obiceiului pgânesc; c M
socoteala cea întru sine voi- §|
nic nu este sor aî Meu, ci p
este tiranie. Deci, cel ce voete ^
între voi s fie raaî ales, s

||
se fac mai mic decât toi M
ceilali; i Domn pre Mine cu- P
noscându-M, ludai-M, i MM prea înlai întru toi
vecii.

3*
8*

irmosul

:

Sâ ludm, bine b» cuvântam...

înfrî<x>!il.u-&’a do nespurcatul trup...

Nu cântm: ceea ce eti mai cinstit...

CI îndat:

M

mMmmm
Mmmm

Cântarea a 9-a, lrmoj:

rit-aî, firi sto ase, pre
Nsctoarea de Duirme- |

„zeu, ceea ce Te-a nscut pre g|
„Tine, dintru care, Ziditorul p
„nostru, în trup asemenea no-

||
„ti patimilor Te-aî îmbrcat, 8%

„deslegtorul grealelor noa- p
„stre. Pre aceasta fericindu-o g*” M
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„toate neamurile, pre Tine Te
„slvim

T oata întinciunea cea din

patimi lepdând, cunotin
curat vrednic de dumneze-
easca Împrie luai, zis-ai

mai/nainte apostolilorTi, Cela
ce eti înelepciunea cea ade-
vrat; întru carea v vei
preaslâvi, strlucind mai lu-

minat decât soarele,

Z îs-ai, Doamne, ucenicilor

Ti ; Uitându-vîa Mine, s nu
gândii de cele Înalte, ci s v
plecai spre cele smerite. Bei
paharul Meu, carele Eu beau
i v vei ferici cu Mine întru

împria Tatlui Meu,

i iari irmosul;

^rit-al. fîristoase, pre Nsctoarea...

i o metanie pân la pmânt.

SVETJLNA

O zicem de trei ori, rar i ou câDtsre dulce
Aceasta se cânt pân in Joia cea mare;

Însi podobia.

C amara Ta, Mântuitorul
meu, o vd împodobit i îm-
brcminte nu am, ca s intru

întriînsa. Lumineaz-mi haina
sufletului meu, dttorule de
lumin si m mântuete.

$£ LA LAUDE
fe^ Punem Stilurile pe 4, glasul 3 ,

s:Lgur glasul.

Jjjj

M ergând Domnul spre pa-

*3 tima cea de buna voie, a zis

H apostolilor pre cale: Iat, ne
*8 suim în Ierusalim si se va da

*3

«

M
*3
#3M

Fiul omului precum scrie pen-
tru Dânsul. S venim dar si

noi cu gânduri curate, s
mergem împreun cu Dânsul
i împreun s ne rstignim
i s ne omorîm pentru Dân-
sul, despre desftrile lumeti;
ca s i vieuim împreun cu

Dânsul i s-L auzim pre Ei,

zicând: De acum nu M voiu
mai sui în Ierusalimul pmân-
tesc, ca s ptimesc; ci M
voiu sui la Tatl Meu i Ta-
tl vostru, la Dumnezeul Meu
i Dumnezeul vostru i împre-
un v voiu înla pre voi

la Ierusalimul cel de sus,

întru împria cerurilor.

ide dou ori).

Ulasul al 5-lea :

A jungând noi, credincioii,

la patima cea mântuitoare* a
lui Hrîstos Dumnezeu, s lu-
dm îndelung rbdarea Lui
cea nespus; ca prin milos-

tivirea Lui sa ne ridice cu El

i pre noi cei omorîi de
pcat, ca un bun i de oa-

meni iubitor.

(de dou ort).

Slava, si acum; gluK acelai.

D oarnne, venind spre pa-

tim, întrind pre ucenicii

Ti, ai zis, deosebi luându-i

pre dânii: Cum nu v adu-
cei aminte de cuvintele Mele,
care mai ’nainte v’am spus
vou, c este scris: c tot
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proorocul nu va fi ucis în-

treit parte, fr mtrnai în

Ierusalim ? Acum dar a venit

vremea care am zîs vou:
c iat, M dau în mâinile

pctoilor sa M batjoco-

reasc; cari i pre cruce pi-

ronmdu-M i dându-M
îngroprii, M vor socoti ca

pre un mort urlt Ins îndrz-
nii! Ca a treia zî M voiu

scula, spre bucuria credin-

cioilor i spre vîeaa venic.

LA STIHOVANA

Slitiîra glasul ul b-leaT singur glasul.

Doamne, nepricepându-se
muma fiilor lui Zevedeîu
pentru taina cea nespus a
rândueliî Tale, a cerut dela

Tine, ca s drueti fiilor ei

cinstea împriei cei vre-

melnice. Ci în locul aceleia

ai fgduit prietenilor Ti s
bea paharul morii; care pa-

har mai înainte de a-1 bea,

însui aî zis c este curitor
de pcate. Pentru aceasta stri-

gm ie: Mântuirea sufletelor

noastre, slav ie.

Stiii : l mplutu-ne-am dimineaa de mila Ta,..

D oamne, învând pre uce-

nicii Ti s gândeasc cele

mai desvârit, le-ai zis s
nu se asemene pgânilor, ca

s stpâneasc pre cei mai
mici. C nu va fi asa între

s

voi ucenicii Mei. C din voea

Mea sunt srac; ci cel mas
mare dintre voi s fie slug
tuturor i cel ce stpânete,
ca cel stpânit; i cel ales a

fi mai întâsu, ca cel mai de
jos. C î Eu însumi am venit

ca s slujesc lui Âdam celui

ce srcise i s-MÎ dau su-

fletul rscumprare pentru
muli, cari-Mi strig: Slav
ie/

Stih, glasul al 8-lea

i fie lumina Domnului Dumnezeului nostru

presto noi...

T emându-ne, frailor, de
pedeapsa smochinului celui
uscat pentru nerodire, s a-

ducem roduri vrednice de po-
cin lui Hristos, Celui ce ne
d mare mil.

Slavii, i acum; glas acelai.

A doua Ev aflând arpele
pre egipteanca, se nevoia s
împiedice pre losif prin cu-

vinte cu momeie; dar el l-
sându-i haina, a fugit de
pcat i fiind gol nu s'a ru-

inat, ca î cel întâia zidit

mai ’nainte de clcarea po-
runcii. Pentru rugciunile lui,

Hristoase, mîluete-ne pre

noi.

Apoi;

B ine este a ne mrturisi Domnului...

Si celelalte dupre obiceiu, cu metanii.
Apoi A poli sul;

D omnul, Cel ce vine la patim de bunvoie,
Hristos, adevratul Dumnezeul nostru. .-

Tot acest «polis se zice i Marti i Miercuri.

**

§*mm
k*
S*mMMM
MmMm
mMm
m
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In tiin s fie:

C nu cetim Catisme la întâiul Ceas i la al

noulea, în sptmâna aceasta mare
;

ci

numai cei trei Psalmi ai Ceasului.

Iar al treilea î al aselea Ceas îl cetim
cu batisme. Se cetete i stâlpul E vangheliei:

Luni, Marti i Miercuri.

Însemnare cum se cetete siâlpul Evangheliei:

Luni la al treilea ceas din zi, lovete para-
cllslarhul în toac, precum este obiceiul, i
aduaâadu-ne în biseric, cântm al treilea
Ceas cu Catisma, fcând i obinuitele metanii.

Apoi toparul:

Doamne, Cela ce al trimis pre prea sfântul
Tu Duh...

Nsctoare de Dumnezeu, tu eti vita cea
adevrat.:.

i îndat, fiind analogul înfrumuseat, pun
deasupa lui sfânta Evanghelie i dou fclii
aprinse; noi stm toi cu capetele descope-
rite l preotul cdete toat biserica i pre
frai La al aselea Ceas cdote numai Evan-
ghelia; iar Ia al noulea Ceas cdete Evanghe-
lia, toat biserica i pre frai

;
i aa se cetete

Evanghelia i dup sfâritul Evangheliei, zicem:

Dom oul, Dumnezeul, bine este cuvântat...

i cealalt rândueal i se zice Condaoul
zilei

:

lacov plângea pentru lipsirea lui fosil. ..

i obinuitele metanii.

La ceasul al aselea

Troparul Frooroeiei, glasul al (Mea.

Cu sufletumilitcdem înain-

tea Ta i ne rugm ie, Mân-
tuitorul lumii.C Tu eti Dum
nezeul celor ce se pocesc.

Slav, i acum; tot acesta...

Prochimen, glasul al 4-lea,

Când a întors Domnul robia SUmului fcu-
tu-ne-am ca nite mângâiai.

uh

Muncea s'a umplut de bucurie gura noastr.

Din proorocia lui Iezechiil, cetire.

Cap. 1, vers. 1—20.

E ra iu cinci ale lunii a patra, anul al

treizecilea, când m aflam între robi

Ja râul Ciiebar, unde mi s'tiu deschis
cerurile i am vzut nite vedenii dumneze-
eti. Iu cinci ale lunii a patra, anul ai cincj-

zecllea dela robirea regelui loochim, a fost

cuvântul Domnului ctre mine, preotul leze-
chiil, fiul lui Buzie, la râul Chebar, în ara
Cha ideilor, Acolo a fost peste mine mâna
Domnului. Eu priveam i iat venea dinspre
miaznoapte un vânt vijelios, un nor mare
i un vai de foc, care vrsa în toate prile
raze strlucitoare

; Iar în mijlocul focului era
o lumin de flacr, in care se vedeau patru
fiare, al cror chip semna cu chipul ome-
nesc, Fiecare din ele avea patru fete i fie-

care din ele avea patru aripi. Picioarele lor

emu oable, iar copitele picioarelor lor erau
cum sunt copitele picioarelor de viel i
scunteiau ca arama strlucitoare, iar aripile

lor erau sprintene. De tuspatru prile ele

aveau sub aripi mâini de om i tuspatru îi
aveau feele lor i aripile lor. Aripile lor se

atingeau una de alta, i când mergeau, fia-

rele nu se întorceau, ci fiecare mergea drept

înainte. Feele lor? — Tuspatru aveau câte

o fa de om înainte, tuspatru aveau câte o
fa de leu la dreapta, tuspatru aveau câte

o fa de bou Ia stâoga i tuspatru mai aveau
i câte o fa de vultur îndrt. Feele lor

i aripele lor erau desprite în partea do
sus, i, la fiecare, dou din aripi erau întinse,

iar dou io acopereau trupul. Fiecare fiar
mergea drept înainte, i mergea intr’acolo în-

cotro îi ddea duhul s mearg i în mersul
su nu se întorcea. înfiai ca acestor fiare

se asemn 4 cu înfiarea crbunilor aprini,
ca înfiarea unor fclii aprinse; printre

fiare curgea foc, iar din foc âneau raze i
fulgere. Fiarele alergau inainto i înapoi

iute ca fulgerul. Când m uitam eu la fiar,
iat am vzut jos, lâng aceste fiare, câte o
roat dinaintea celor patru fete ale lor. Aceste
roate, dup înfiarea lor, paie c erau
de cri solit, iar dup fptur toate aveau
aceeai înfiare. I dup alctuirea i dup
fptura lor ele pare c erau vârîte una în

alta. De mers ele mergeau în tuspatru prile
i în timpul mersului nu se întorceau. Obezi le
lor formau un cerc larg î de o înlime în-

fricoat i aceste obezi la tuspatru erau
pline de ochi de jur împrejur. Când mergeau
fiarele, mergea l roatele de lâng ele, l când
se ridicau fiarele dela pmânt, se ridicau i
roatele. Fie mergeau încotro le da duhul s.
mearg i roatele se ridicau împreun cu
dânsele, cci duh de via era i în roate.
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Prochimen, glasul al 6-lea.

D e n'ar zidi Domnul casa, în deert e'ar

osteni cel ce zidesc.

Stih:

D e n’ar pzi Domnul cetatea, in deert ar

priveghea cel ce o pzete,

i se citete stâlpul Evangheliei dup rân-
dueaia ce s’a scris mai'nainte. Lat dup

cetire, zicem:

Dy grai) s ne întâmpine pre noi îndurrile
Tale.

S Rute Dumnezeule...

cu Închinciuni.

i dup
T atui nostru ..

Condacui zilei.

D oamue miluete...

(de 40 de ori).

i celelalte, dup obiceiu.

Cade-se a ti:

C Evanghelia dela Matei se cetete toat
precum i cele dela Marcu i Luca

; iar dela
Toan se cetete numai pân la începutul sfin-

telor patimi, adic pân la:

A cum S'a proslvit Fiul omului.

i se cetete aa in trei zile, adic: Luni.
Mari, Miercuri , i se sfârete Miercuri la al

noulea ceas.

i se fac dela Luca trei cetiri
;
iar celelalte

câte 2. De toate cetirile sunt ). Iar mai mult
nimic.

asKgassmaBmaasaais

In Sfânta i marea zi Luni

E A R A
Dup Psalmul cel ÎQCe.ptor. obinuita Catlwum

G tro Domnul când m’um necjit...

La Doamne strigat-am...punem Stihirile pe
10 i cântm ase Stiliiri ale zilei, repetând
patru, iar do â nu. Glasul 1, singur glasul.

m ergând Domnul spre pa-
tima cea de bun voie,

a zis apostolilor pre cale: Iat,

ne suim în ierusalim i se va
da Fiul omului, precum scrie

pentru Dânsul. S venim dar

i noi cu gânduri curate, s
mergem împreun cu Dânsul
i împreuna s ne rstignim
i s ne omorîm pentru Dân-
sul despre desftrile lumeti;
ca s i vieuim împreun cu
Dânsul i s-L auzim pre El zi-

când: De acum nu M voiu

mai sui în Ierusalimul cel p-
mântesc, cas ptimesc; ciM
voiu sui la Tatl Meu i Tatl
vostru î la Dumnezeul Meu
i Dumnezeul vostru; i îm-
preun v voîu înla pre voi

la Ierusalimul cel de sus, în-

tru împria cerurilor.

(de dou ori).

Glasul al 5-lea.

A jungând noi credincioii la

patima cea mântuitoare a lui

Hristos, Dumnezeu, s slvim
îndelungrbdarea Lui tea ne-
spus; ca prin milostivireaLui

s ne ridice împreun î pre
noi, cei omorîi de pcat, ca

un bun i de oameni iubitor.

(de dou ori),

D oamne, venind spre pa-
tim, întrind pre ucenicii Ti,
ai zis, deosebi luându-i pre
dânii: Cum nu v aducei
aminte de cuvintele Mele, care
mai 'nainte v’am spus vou, c
este scris, c tot proorocul nu

m
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va fi ucis într'aH parte, fr
mimai în Ierusalim? Acum dar
a venit vremea care am zis

vou. C iat, m' dau în mâi-
nile pctoilor s m batjo-

coreasc; cari i pre cruce pi-

romndu-M si dându-M în-

groparii, M vor socoti ca pre
un mort urît. îns îndrznii!
c a treia zi M vom scula,

spre bucuria credincioilor i
spre vleaa venic.

ide dou ori).

Doamne, nepricepându-se
mama fiilor lui Zevedei pentru
taina cea nespus a rânduelli

Tale, a cerut dela Tine, ca s
drueti fiilor ei cinstea îm-
priei cei vremelnice- Ci în

locul aceleia ai fgduit prie-

tenilor Ti s bea paharul
morii; care pahar mai înainte

de a-i bea, însui al zis c este

curitor de pcate. Pentru
aceasta strigm ie; Mântu-
irea sufletelor noastre, slav
ie-

(dc dou ori).

Doamne, învând pre uce-

nicii Ti s gândeasc cele

mai desvâri le-ai zis : s
nu se asemene ca

s stpâneasc pre' cei mai
mici. C nu va fi aa între voi,

ucenicii Mei, c din voia Mea
sunt srac; ci cel mai mare
dintre voi, s fie slug tutu-

ror i cel ce stpânete, ca

*******;

M
£*m

cel stpânit; i cel ales a fi m
mai întâiu, ca cel mai de jos. §JC i Eu, ansumî, ani venit, M
ca s slujesc lui Adam celui H
ce srcise i s-MI dau sufle-

|J
tul rscumprare pentru muli, g*
cad îmi strig: Slav ie,

||
iH*

Glasul al 8-lea. ^
Temându-ne, frailor, de H

pedeapsa smochinului celui
||

uscat pentru nerodire, s adu- m
cem roduri vrednice de poc- ||in lui Hrîstos, Celui ce ne M
d mare mil*

Slav, l acum, glas acelai.

Adoua Ev aflând arpele

m
s*

a*

pre egipteanc, se nevoia s |
împiedece pre losif prin cu- |*&

vînte cu moinele ;
dar el l- |f

sândtt-i haina, a fugit de p-
|J

cat i fiind gol nu s’a ruinat,

ca i* cel întâiu zidit mai ?

na-
jjj

iote de clcarea poruncii. Pen-
||

tru rugciunile lui, Hristoase, §|
miluete-ne pre noi.

Apoi Ieire cu Evanghelia. ^
Lumin lin...

nS
Prochimen, g'asul al 0-lea,. m

Bine cuvânta- t e-va Domnul din Sion, Cel ce w
a fcut cerul i pmântul.

Stih : M
)U

H’erîcit-i loi coi ce se tem de Domini 1, cari stjt

umbl în cile Lui.
p{£

Dela Ieire, cetire-

Cap, 1, vers, 1 20. gt
urnele fiilor lui lsrail, care au intrat |ft|

iu Egipt împreun cu laeov, tatl lor,

aducând fiecare toat casa sa, sunt gT?

acestea ; Ruben, Simcon, Levi E Iuda; Isahar, gjjf

;»acD6C»5soc3M5^ ec
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Elf 2ebulon iVeniamin; Dan, Neîtali, Qadi Asir.

ÎS Sufletele ias ieite din Jacov, erau de toate

jlh aptezeci i Giaei.iariosif era de mai înainte in

gj# Egipt. Dat au murit i loaif l toi fraii lui i toi

fes cei de pe vremea lor* Iar fiii lui Israil s’au
jv prsit, s

Jau îamu iit, an crescut i s'au întrit

foarte, îoarte tare i s’a umplut ara de ei,

Dar s'a ridicat alt rege peste Egipt, care nu
«x cunoscuse pe losif. Acesta a zis ctre popo-
£§ rui su: „lat, neamul fiilor lui Israil e mul-

ime mare i e mal tare decât noj. Venii dar
aij sâ-i împilam, ca s nu se mai Înmuleasc,

i ca nu cumva la vreme de rzboia s se

wf uneasc cu vrjmaii notri i butându-ne, s
** ias din ara noastr". De aceea au pus
aa peste ei supraveghetori de lucrri, ca sâ-i

fex împileze cu munci grele. Atunci a zidit Israil

j& ceti tari lui Faraon : Pitoni i Ramses, care

ÎS serveau lui Faraon pentru ptule, i cetatea
îv On sau Iiiopoiis. Ins cu cât li împilau mai
ÎS mult, cu atât mai mult se înmuleau i se
JS Întreau toarte, foarte tare, aa c Egiptenii

jkx se icgrozeau de fiii lui Israil. De aceea

££ Egipienii sileau iac i mai stranic lamunc
jji pe fiii lui Israil, i Ie fceau viaa amar

prin munci grele. Ia lut, la crmid i ia tot

felul de lucru Ia câmp, i prin alte felurite

munci, fa care-i sileau cu strnicie. Ba, re-

gele Egiptului a poruncit moaelor evreeti,
j|ji care se numeau: una iîra l alta Pua, i
îS ie-a zis

:
„Când moii la evreice, s luai

Î5 seama când nasc: ae va fi biat, s-l omorii,
Jx iar de va îi fat, s o cruai". Moaele ins

^ s'au temut de Dumnezeu l' n'au fcut cum
££ le poruncise regele Egiptului, ci au lsat pe

#3 Vaiei s triasc. Atunci a chemat regele
Egiptului pe moae i le-a zis: „Pentru ce
ai fcut aa i ai lsat s triasc i copiii

|^j
de parte brbteasc?" Iar moaele au rs-

** lui Faraon
:
„Femeile evreice nu sunt

ca Egipîencele, ci ele sunt voinice l nasc
pân nu vin moaele la ele". De aceea Dum-
nezeu a fcut bine moaelor, iar poporul lui

|||{ Israil se Înmulea i se întrea mereu.

**
Prochimen, glasul al 8-iea.

S
Binecuvântat-am pro voi intru numele

Domnului.

$*£ Stih:

kg De multe ori s’a luptat cu mine dintinereele

^ mele i nu m’a biruit.

Dela Iov, cetire.

Cap- 1, vers. 1—12,

Era odat in inutul Uz un om pe care tl

chema Iov i «cost om era fr cusur
i drept; se temea de Dumnezeu i se'

ferea de ce este ru. i i s'au nscut apte
feciori i trei fete. El avea apte mii de Oi,

trei mii de cmile, cinci suie de perechi de
boi t cinci sute de asine i slugrime in mare
numr. i omul acesta era cel mai de seam
dintre toi Rsardenii. Feciorii lui se duceau
unul Ia altui i se fceau ospee în casele

lor, fiecare ia ziua lui, i trimeteau s cheme
pe surorile lor, cas mnânce i s bea cu ei.

i apoi, când isprveau zilele petrecerii tor,

Iov chema i simea pe feciorii si i se scula
disdediminea i aducea arderi de iot, dup
numrul lor al tuturor, cci Iov zicea

: „Se
poate ca feciorii mei s fi pctuit i s fi

cugetat cu pcat împotriva Iui Dumnezeu".
i aa fcea Iov pururea. Dar intre ii înge-

rii Iui Dumnezeu se înfiar înaintea Dom-
nului i Sntau veni i el printre ei. Atunci
Domnul zise ctre Satan „De unde vii ?“ Iar

Satan rspunse Domnului i-i zise
: „Am dat

târcoale pe pmânt i m'ain plimbat in sus i
in jos“. i Domnul zise ctre Satan: „Ufta-

tu-te-ai la robul meu Iov, c nu este nici

unul ca el pe pmânt, fr cusur i drept i
temtor de Dumnezeu i care sa se fereasc
de ce este ru“. Dar Satan rspunse Domnu-
lui i zise: „Oare de flori-de-mr se teme
Iov de Dumnezeu? N’ai fcut tu gard in jjrul

lui l in jurul casei lui, i în jurul a iot ce
este al lui, în toate prile, i ai binecuvântat
lucrul mâinilor lui l turmele lui au umplut
pmântul? Dar la întinde mâna ta i atînge-te

de tot ce este al Iui, s vedem dac nu te va
blestema în fa-i !“ Atunci Domnul zise ctre
Satan

:
„Iat, tot ce are el este în puterea ta

;

numai asupra Iul s nu întinzi mâna ta”, l
Satan pieri din faa lui Dumnezeu.

Apoi

:

S se îndrepteze rugciunea mea—

Dup aceasta, Evanghelia dela -Matei :

In vremea aceea, când Iisu.

Si ceaiaH_ rânducal a_

L

iturghiei cei mai
înainte slin p 16, 'Uii'pob iceiu. Tpnî-

îiiucar

i in~~Maria m5T5~i m Miefcuria cea marsL

Iar de uu este Liturghie mai inalnie

sfinit, cântm:

La U oamne strigat-am, jumtate din Siiliirl

pre 6, StihM, giasul 1,

’.f ergând Domnul spre patima cea de bun
voie.

(de dou, ori).

Glasul al 5-lea.

A jungând noi credincioii,,.

(de dou ori).

»_L^.

ssrasm

*

ssssassa

smmns

$
ssn

vt
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Doamne, neprlcepându-se mama fiilor lui

Zavedeiu, pentru faina cea nespus.

.

(de dou ori).

Slav, i acum; glasul al 5-lea.

Doamne, venind spre patim ..

Dup acestea, ieire cu Evanghelia.

Lumin lin.

Apoi Prochimen, Paremiile i

Evanghelia. i

:

1 nvredulcete ne, Doamne. în seara aceasta.

Ectciiia : 8 plinim rugciunile noastre cele

de Sear, Domnului.

LA TIHOAVNA

\
dintru aceleai Stihiei, Stihira glasului al b-lea.

Doamne, invitând pre ucenicii Ti...

Stih;

Ctre Tine am ridicat ochii mei...

i iar aceeai Slihir,

Stih:

M iluete-ne pre noi, Doamne,,.

Glasul al 8-lea.

Temând ti-ne frailor, de pedeapsa smochinu-
lui...

Slav, i acum; glas acelai.

A doua Eva aflând arpele...

Apoi

:

A cum slobozeti pre robul Tu...

i celelalte dupâ obicei u, cu metanii.
i (lup

Sfinte Dumnezeule...

cel din urm
Tatl nostru...

i Condacul zilei :

' acov plângea pentru lipsa Iui loeif.

D oamne miluete

(de 12 ori).

Cade-se a ti:

i
C marele sobor al aselea poruncete s

\ fac credincioii zilele mântuitoarelor patimi
î eu post i cu rugciuni i intru umilina Ini-

ÎXC:

mii. Iar la miezul nopii Sâmbetei celei mari,
se las postul

;
precum i dumnezeetii Evan-

ghelist! Matei l Luea, unul adic: târziu

Sâmbt zice, iar altul: dimineaa de noapte,
artndu-ne nou timpul întârziat al nopii-
Iar fa mas ne îndestulm cu mâncare

uscat; i precum sptmâna dintâi a sfân-

tulul post, aa i aceste zile, Luueâ cea mare,
Mari i Miercuri se cuvine a le petrece cu
post aspru.

In sfânta i marea zi Luni

S K A R A

Cetim P&vecernita cea mare dup obîceiu, cu
metaniile si troparele cele obinuite, la care
câutam : Tricântarea lui Andrei Criteanul.

Cântarea a 2-a, glasul al 8-lea, Irmos:

a aminte cerule i voju gri
- i voîu luda pre Hristos,

„Cel ce a venit din fecioar cu

„trup“.

S mergem împreun cu
Hristos la Muntele Mslinilor
i în tain cu apostolii s pe-

trecem împreun cu Dansul.

S ocotete, smerita mea ini-

m, ce este pilda morii, de
care mai înainte a zis Hris-

tos, i te trezete mcar acum.

G tete-te însui, o, suflete

al meu, spre moarte; c s’a

apropiat venirea Judectoru-
lui, Celui uemitarnic.

A Nsctoarei.

Preacurat Nsctoare de
Dumnezeu, Fecioar, una prea
ludat, roag pre Fiul tu
pentru robii ti.
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Alt irmos, glas acelai :

Vedei, vedei, c Eu sunt
„Dumnezeu, Carele ani trecut

„oarecând pre Israil prin Ma-
„rea Roie i l-am hrnit i
„l-am mântuit i din robia lui

„Faraon l-am liberat".

Vedei, vedei, c Eu sunt

„Dumnezeu, Cel mai înainte

„de facerea tuturor i niai

„’nainte de întemeierea ceru-

lui i a pmântului; i tiu
„toate, ca Cel ce sunt tot în

„Tatl i pre Dânsul tot îl

„port întru Mine".

C u cuvântul am fcut cerul

i pmântul, c eram împre-
un cu Tatl; î cu cuvântul

port toate, ca un Cuvânt î
înelepciune, putere i chip,

împreun locuitor i întocmai
lucrtor.

Cine a pus vremiie? Cine

pzete veacurile? Cine hot-
rte i împreunmic toate?

Fr numai Cel ce este fr
început, pururea împreun cu

Tatl, ca raza în lumin.

0 nemsurat iubirea Ta de
oameni, lisase! Câ ne-ai

artat nou mai ’nainte vre-

mea sfâritului, ascunzând
ceasul i adeverind artat
semnele lui.

Toate le tii, toate ie cu-

noti, lisuse, ca Cel ce aî

întru Tine toat vrednicia, pe

care i Tatl o are dumne-
zeete; î pori întru Tine fi-

rete pre tot Duhul Sfânt cel

pururea vecuitor, împreun
cu Tatl.

Stpâne, Doamne, Fcto- 13

rul veacurilor, învrednice- §|
te-ne pre noi s auzim atun-

||
cea acel sfânt glas, carele m
va chema pre cei alei aî Ta- ||
tlui, la împria cerurilor.

Slav, a Treimei.

Treime fr început, ne- ^
zidit, Unime nedesprit, 1*
ceea ce eti trei î una; P-

||
rinte, Fiule i Duhule, un m
Dumnezeu; primete cântare

din limbile cele de lut, ca din
||

gurile cele de vpaie. |
i acum, ti Nsctoarei,

jjj|

Loca sfânt lui Dumnezeu M
te-ai artat Fecioar, c întru J|
tine slluîndu-Se împratul
Cel ceresc trupete, a ieit g*
frumos, înoind iari pre om p
întru Sine dumnezeete. m

Sedelna, glasul al 2-lea.

Pndobic : Ceea ce eti issvorul milei...

I ndemnându-Te din milosti-

vire, Hristoase, ai mers de
bun voie s ptimeti, Fc-
torule de bine, vrând s ne
izbveti pre noi din patimi

i de osânda cea din iad.

Pentru aceasta ludm cinsti-

tele Tale patimi i slvim,

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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Mântuitorule, milostivirea Ta
cea prea înalt.

Cântarea a 8-a, Irmos;

1 ngerîi i cerurile, pre Cel
ce Se poart pre scaunul

„mririi i ca un Dumnezeu
„Se laud neîncetat bîne-L-
„cuvântai, ludai-L i-L prea
„înlai întru toi vecii".

Cu adevrat ai auzit, suflete,

în ce chip mai înainte a vestit

Hristos dumnezeetilor Si
ucenici, spuîndu-le sfâritul;
ci cunoscându-i sfâritul tu,
gtete -te dar, c vine
vremea sfâritului.

tii, suflete cel neroditor,
pilda slugii celei viclene;
teme-te i nu fii nepurttor
de grij de darul carele ai

luat, nu ca s-l ascunzi în
pmânt, ci ca s faci negua-
torie.

S-fi lumineze candela ta,

s se toarne într’însa t unt-
delemn, ca i fecioarelor
milostivirea; cas afli atuncea,
suflete al meu, deschis c-
mara cea de nunt a lui

Hristos.

F uga cea din ziua Sâmbe-
tei t de iarn, spuînd-o în-

vtorul, cu pild grete
de turburarea veacului de
acum celui de al aptelea,
întru carele va veni ca iarna
sfâritul.

iufimea fulgerului ce 84

aa va fi atuncea ve-
cea înfricoat a Stpâ- |4
tu, suflete al meu. H

ai ? Nevoete-te dar, J*
gata.

84

m

Ca
trece,

nîrea

nului

Auzit-

sa fn

C and va veni Judectorul
cu întunerece i cu mii de
tabere i de puteri îngereti,
ce frica va fi atuncea, suflete

al meu! Ce cutremur! Vai
mie

!

Când vor sta toi goi.

A T/cimei.

Binecuvântm pro Tatl..

Un Dumnezeu este Tre-
imea, nemutându-Se Tatl în

faa Fiului, nici Fiul schim-
bându-Se în purcedere; ci,

osebite i împreun pre câte
trele, o lumin, un Dumne-
zeu slvesc în veci.

i acum, a Nsctoare.

F entru rugciunile Nsc-
toarei de Dumnezeu, primete
rugciunea noastr, Dumne-
zeule, i trimite milele Tale
spre toi din destul i d
pacea Ta poporului Tu.

Irmosul

;

Sâ ludm btne s cuvântm...

I ngerii t ccrur le.*.

Cutarea a 9-a
(
Irmos:

N aterea pururea Fecioarei
„ceea ce s*a artat mal

„’nainte puitorului de lege,

„în munte, prin foc i prin H
„rug, spre mântuirea noastr. 84

?

84

84m
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84

84

84
84m

84
84
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a credincioilor, cu cântri
neîncetat o slvim u

.

Auzît-ai, suflete, pre jude-
ctorul strigând mai înainte

i,învându-te pentruvremea
sfâritului, gtete-î lucrurile

H cele de ieire de aicea; ca mi

H cumva s te lepede Dttmne-
M zeu ca pre un netrebnic.m
jjj

Dela smochin te înva, o,

H suîete, pentru sfârit; când

H îi sunt tinere frunzele l-i

H odrslesc ramurile, iat, dup
|| aceea vine vremea seceriu-
m lui; i tu, când vei vedea

|| acestea, s cunoti c este

jjj
lâng ui.

Sjj cine altul, afar de Tine,

m tie pre Printele Tu? Sau
{* cine afar de Tine tie ceasul

sau ziua? C întru Tine sunt

li toate vistieriile înelepciunii,

!Î
Hristoase, Dumnezeule,

H crile se vor deschide
atuncea, când se vor pune
scaunele i se vor vdi lucru-

||
riîe stând toate goale

;
c toate

«s sunt descoperite înaintea lui

Dumnezeu.

- -
si?

s SIS—— ™
'

M
cele mari i dumnezeeti. C m
Hristos ne înva, c dup
dou zile vor fi, mai înainte

însemnând ziua patimii, în

care se va aduce jertf Ta-

tlui,

Lâng crucea Ta, Mântui-

torule, stând Maica Ta i
vzând junghi er ea Ta cea |gfr dreptate, a strigat: Vai

mie, lumina mea cea neapus! g
Strlucete lumin tuturor, M
soare al dreptii* tt

mm
§î

mu

Mm
Slav, a. Treimei.

Qj Unime Sfânt, Treime
ceea ce eti o Dumnezeire i

gj|

Treîme-Unlme, Dumnezeule, H
fire în trei fee, mrire în-

g|
tocmai cinstit i nedesprit, m
mântuete sufletele noastre

||
nevoi. M

mm V ine judectorul tuturor

s Se scoat la judecat; Cel

ce sade pre scaun de heru-

vimi, s stea Înaintea lui Filat

ca un vinovat i s pti-
measc toate, ca s mântu-

H easc pre Âdamu

A proplatu-s'a nou Pastile

m
m

i acum, ."î Nâ^ciltoarej-
j|j|

primete, firistoase, pre I#

Maica Ta, întru rugciune: ca ||
prin mijlocirile ei s împaci M
lumea, s întreti sceptru rile ||
împriei i s uneti întru-

gj
na Bisericile Tale. H

Apoi, irmosul Cutrii a 9-h ;

a^terea pururea Fecioarei*,.

i metanie pân la pmânt, ^
S linte Dumnezeule... cî

- i dupâ g
T atl nostru... 51*

Condacul zi Tei. Sj|

y oamue al puterilor Iii cu noi.., jt*!

i cealalt râuduealâ, dup obicdu.

C34C3K
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LA UTRENIE

Aliluia, pe glasul al 8-lea, Troparul, de trei ori; Bt Mirele vine în miedul nopii ,

cure eBte scris Luni, la Utrenie, Apoi. obinuitele Stfhologii.

Dup întâia St iii oloaie, Sedelna. glasul al 4-lpa.

oei <» Te-« înlat ppe cruce., ii Mântuitorule, adunând din
Podobia:

re Mirele, frailor, s iu-

bim, candelele noastre s
le grijim, întru bunti str-

in
lucind t în credin dreapt;

H cas intrm împreun cu
S| Dânsul la nunt gtii, cu fe-

cioarele cele înelepte ale

;J Domnului. C Mirele, ca un
m Dumnezeu, d tuturor dar

Jjj
cunun nestricâcioas.

Slava, i acum; tot aceasta.

Dup a doua Stihologie, Sedelaa, glasul al

4 lea.

Podobîe: Spimâutatu-s'a Iosif...

Sfatfr de lege asupra Ta,

rutate cu pizm preoii i
crturarii, au îndemnat pre
Iuda spre vânzare. Pentru
aceasta ieind fr de ruine,
a grit asupra Ta popoare-
lor celorfr de lege, zicând:
Ce’mi vei da mie i eu voiu da
pre el în mâinile voastre?
Mântuete sufletele noastre,
Doamne, de osânda acestuia.

Slav, l «cum
;

tot aceasta.

Dup a treia Stfhologfe, Sedelna, glasul
S-lea.

Podobte; Pre întelpcîunea i cuvântul.

Iuda, cel cu mintea iubi-
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toare de argint, s'a întrâtat
asupra învtorului, vrjma-
ul; s’a sftuit, a gândit vân-
zare, a czut din lumin,
primind uitimerecul; a tocmit

preul i a vândut pre Cel

fr de pre. Pentru aceasta
a i aflat rspltire precum
a fcut ticlosul: spânzurare
i moarte cu durere. Ci pre
noi mân tuete-ne, Hristoase,

Dumnezeule, de soarta lui,

iertare de greale druind ce-

lor ce prznuim, cu dragoste,

prea curatele Tale patimi.

Slav, i acum; tot aceasta

.

Apel Evanghelia delu Msteiu :

io vremea aceea fariseii s’au dus i s’au sf-
tuit, cum L-ar prinde ..

pân. la:

Binecuvântat* fie cel ce vine întru numele
Domnului.

Psalmul 50.

Mânuiete, Dumnezeule, poporul Tu...

Doamne miluete:

(de 12 ori)

i ecfoQÎsuI ;

Cu mila i cu îndurrile ..

rodar Ectenia cea mic.

CONDAC

glasul al 2-lea:

Podobia: Cele de sus cutând...

La ceasul sfâritului, suflete,

gândind i de tierea smochi-
nului temându-te, talantul cel

dat ie cu iubire de osteneal
lucreaz-i, ticloase, prive-

ghind i strigând; ca s nu

k* 4- ^&&&&&&&&&iA&

rmânem afar din cmara
lui Hristos.

icos

pentru cete leneveti, tic-
losul meu suflet? Pentru ce

î se nlucesc fr de vreme
griji netrebnice? Pentru ce te

zboveti cu lucruri tectoare ?

Ceasul ceî de apoi acum este

i ne vom despri dela aceste
de aicea. Pân când ai vreme,
trezete-te, strigând: Greît-
arn ie, Mântuitorul meu, s
nu m tai ca pre smochinul
cel nerodîtor; ci ca un în-

durat milostivete-Te, Hris-

toase, spre mine, cel ce strig
cu fric: S nu rmânem
afar din cmara lui Hristos.

SINAXAR
IN SFÂNTA I MAREA MARI

Sinaxarul din Minei, apoi acesta.

Ia sîâaia i marea Mari facem pomenire
de cele zece fecioare din sfânta Evanghelie.

Stihuri

.

Marea Mari pe oele zece fecioare înainte

ne pune

i ele biruin aduc dreptului Stpân.

e când Domnul nostru lisus Hristos se
suia la Ierusalim i seducea la patim,
a spus ucenicilor Si mai multe pilde.

Unele din ele sunt îndreptate ctre Iudei.
PjJda celor zece fecioare, îns, a spus-o
pentru a ne îndemna spre milostenie i în

acelai timp spre a ne înva g| fim cu toii
gata înainte de sfâritul vieii

.

Domnul a vorbit mult despre fecioare i
despre femei — i fecioria are mult merit
i este îotr adevr mare -- dar pentru ca nu
cumva cineva trind in feciorie $â nu se
grijeasc i de celelalte virtui i mai cu
seam de milostenie, prin care se vdete
strlucirea fecioriei, Domnul spune pilda
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jtk
£0 aceasta. Pe cinci din ele le numete ine-
Sv lepîe, cci împreun eu fecioria au avut i
jch multul i lEdbelugatul untdelemn, al milos-

av teniei. Pe celelalte cinci Ie numete nebune,
j!v cci dei ele aveau virtutea fecioriei, nu
jju aveau în aceeai mg gur i milostenia. Deci

îp sunt numite nebune, pentruc au svârit
uv cea mai mare virtute, dar nu a' au ingipt de
tu cea mai mic, aga c Intru nimic nu se

deosebesc de desfrânate. Desfrânatele sunt
jjOI biruite de trup, iar ele au fost biruite de

bani. Pe când se scurgea noaptea acestei
viei, au adormit toate fecioarele, adic au
murit. In adevr moartea se numete somn.

^ Pe când dormeau ele, strigt mare s’a fcut
la miezul nopii; cele care aveau untdelemn
din belug au intrat cu mirele Ia deschide-

^ rea uilor, iar cele nebune, pentruca nu a-

ijg veau untdelemn din belug, il cutau dup
^ ce s’au sculat din somn. Cele înelepte, dei

«9§ IN SFÂNTA l MAEEA ZI

Ss

voiau, n’au putut s le dea untdelemn în
o'îpa intrrii, aa c le-au rspuns zicând

:

„Nn cumva s. uu ne ajuDg nici nou, nici
vou; ducei-v la cei ce vând, adic la s-
raci, i cumprai". Dar nu era uor lucru,
cci dup moarte, asta nu mai este cu pu-

S5 tîn. Acelai lucru îlfarat învederat i lisus

Jg în parabola despre bogatul nemilostiv i s-
racul Lazr. Fecioarele nebune se apropie

gjf fr lumin i btând in u strig aa;
..Doamne, Doamne, desobide-ne nou!" Iar
însui Domnul le d acea hotrîre in'rico-
toare zicâudu-le; „Ducei-v, nu v cunosc
pe. voi' Cci cum vei putea vedea pe Mire
dac nu avei ca zestre milostenia i:

Pentru aceasta deci au rânduit purttorii
de Dupjnezeu Prini s se aeze în aceast
z\ pilda celor zece fecioare, ca s ne in-

|3|
demne s veghem necontenit i s fini erata

•u s îesim intru întâmpinarea adevratului Mire
pnn îapre bune, dar mai cu seam prin mîlos-

fcy tenie, peotruc netiut este ziua i ceasul
j2t sfâritului vieii. Tot astfel prin istoria vieii
ajj> lui îoaif s trim în curie, iar prin minunea
j|[ uscrii smocMuului s aducem roci duhovni-

cesc. Dac vom svâri o s irigar virtute,
cea mm mare chiar, i uu ne vom griji de
celelalte i mai cu seam de milostenie, nu.
vom intra cu Efristos în odihna venic, ci
vom fi întori ruinai. în adevr uu-i
lucru mai lipsit de Sfinenie .i mai plin de

*3«
m

«m
*3

M
$£ ruine decât ca feciorias fie biruit de bani.

Dar. o, Hrîsfoase, numr-ne pe noi tmpre-
un eu fecioarele cele înelepte, rând ueste-ne
în aleasa ia turm i ne raâutueste pe noi, Amin

mn
mm

CANOANELE

Apoi Dup cântarea Lui Goarna irmosul de
dou ori, troparele pe 12 î apoi iari Irmo-

sul intru amândou stranele îmnreuna.

Cântarea a fi- a, glasul al 2-lea, Irmos:

P oruncii muncitorului cei

trei cuvioi tineri nesu-
„puindu-se, în cuptor fiind

„aruncai, au mrturisit pre
„Dumnezeu cântând: Bine-
„cuvâtai lucrurile Domnului
„pre Domnule

S lepdm lenea departe
dela noi i s întâmpinm
pre Hristos, Mirele cel fr
de moarte, cu fclii lumi-
noase i cu cântri, strigând:
Binecuvâtati lucrurile Dom-

A

nului pre Domnul,

S avem din destul în va-
sele sufletului nostru untde-
lemn de împrtire, ca ne-
fcând vremea rspltirilor
vreme de cumprare, s cân-
tm; Binecuvântai lucrurile

Domnului pre Domnul.

Câi ai luat talantul dela
Dumnezeu, înmulii-v darul
înc pe atâta, cti ajutorul lui

Mrisos,‘ Celui ce l-a dat, cân-
tând: Binecuvântai lucrurile

Domnului pre Domnul,

S ludm, bine e cuvântm,..

i iari Ft moul:
poruncii muncitorului,,.

Nu cântm :

Ceea ce eii mai oi otit ...

cf îndat;

Cântarea a 9-a, Irmos:

eea ce pre Dumnezeu Cel
neîncâput,în pântece L-aic

w‘ i
-

-W -
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„încput i bucurie lumii ai

„nscut, pre tine te ludm,
„Preasfânt Fecioar".

£is-ai ucenicilor, Bunule,
privegheai, c nu tii ceasul
întru carele va veni Domnul,
s rsplteasc fiecruia.

intru a doua venire a Ta,
cea înfricoat, Stpâne, sm rândueti împreun cu
oile cele deadreapta, trecând
cu vederea mulimea grea-
lelor mele.

rar în loc de:

Ottde-se f& te fericim...

Irmosul

:

ce ai încput...

Luminânda, de trei ori

:

Cmara Ta, Mântuitorul meu...

LA LAUDE

Punem Stilurile pe patru si cântilm Stihiri

rdiomele, repetmlu-le, glasul 1.

Intru luminrile sfinilor
Ticumvoiu intra eu, nevred-
nicul? C de voita cuteza s
intru împreun în cmar,
haina m vdete, c nu este
de nunt i legat m vor
scoate îngerii afar. Cur-
ete-mi, Doamne, spurcciu-
nea sufletului meu i m
mântu este, ca un iubitor de
oameni.

(de dou ori].

glasul al 2-lea,

D e lenea sufletului meu dor-
mind eu, Mire Hristoase, n’am

agonisit candel aprins din
fapte bune i m’am asemnat
fecioarelor celor nebune, trân-
dvindu-m în vremea lucr-
rii. Stpâne, nu mi închide
milostivirile îndurrilor Tale!
Ci, scuturând somnul meu cei

întunecat, scoal-m i m
bag în cmara Ta, împreun
cu fecioarele cele înelepte,
unde este glasul cel curat a!

celor ce praznuesc i strig
neîncetat: Doamne, mrire
ie.

(de dou ori).

Slov, l acum; glasul al 4-lea.

Auzind, suflete, de osânda
celui ce a ascuns talantul, nu
ascunde cuvântul lui Dumne-
zeu

; ci vestete minunile Lui

;

ca înmulind darul, s intri

întru bucuria Domnului Tu.
fy’-' ->r£ 4«Jc. .&:•

LA STIÎIOAVNA

Stihiri idiomelc, glasul al 6-lea.

Venii, credincioilor, s lu-

crm Stpânului cu osârdie,

ca împarte slugilor bogie;
i fiecare din noi s înmul-
im talantul darului dupre
msur. Unui s aduc îne-
lepciune prin lucruri bune; iar

altul s svâreasc slujba lu-

minrii, s-i împrteasc
credinciosului cuvântul su,
celui ce nu tie tainele, i altul

s-î împartbogia sracilor.

C aa vom înmuli împrumu-
tul. i ca nite economi credin-

m
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m
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8*
S*m
88

88

88
88M

M
88
88
£8
88mM

88mm
mM
88
88MM

MM
m

«rf

88

88M
CMOM



620 ÎN SFÂNTA \ MAKKA ZI §C®

Stih Umplutu-ne-am dimineaa de mila Ta,
Daumoe...

Sg cioi ai darului, ne vom în-

H vrednici bucuriei celei stpâ-
neti. Creia ne învrednicete

Jg pre noi, Hristoase Dumne-
zeule, ca un iubitor de oameni.

«? _
** Când vei veni întru slav,

m îisuse, cu puterile îngereti i
H vei edea pe scaunul cel de jti-

¥¥. decat, s num despari pre

H mine, Pstorule cel bun; c
gg

tii cile cele deadreapta, iar
cele deastânga sunt strâmbe.

|g
Deci,s num pierzi împreun

m cu caprele, pre mine cel îne-

ff lenit în pcat Ci, alturându-

j*g
m cu oile cele deadreapta,

îl s m mântuetî, ca un îubi-

tor de oameni.

m
m
H Mire, Cela ce eti mai fru-

gg
mos cu podoaba decât toi

n# oamenii, Carele ne-ai chemat

g|
pre noi la ospul cel duhov-
nicesc al nunii Tale, desbra-

ji|
c-m de chipul grealelor
mele cel ticlos, prin împr-

i tirea patimilor Tale. i îtn-

gg
podobindum cu haina slavei

îi Tale celei înfrumuseate, f-m împreun eztor luminat

p la masa împriei Tale, ca

H un milostiv.

iK Slav, i acum
;
glasul al 7-lea.

Stih : i fie lumina Domnului Dumnezeului
nostru preste noi...

Wf lat, c-i încredineaz Sta-

gii pânul talantul Su ie, suflete

al meu. Primete darul cu M
fric, împrumut pre Cel ce i
l-a dat, împarte-1 Ia sraci i g*
câtig prieten pre Domnul, p
cas stai deadreapta Lui, când

jjj
va veni cu slav i vei auzi 52

glasul cel fericit: Intr slug
întru bucuria Domnului tu.

gj
Creia m învrednicete pre
mine cel rtcit, Mântuitorule, g#
pentru mare mila Ta. p
Cealalt rând ucala, dupb obEcelu. Ceasurile
eu obinuitele Stihul ug.ii i cetirea tivangheliei.

1 **
J.' ' M

La ceasul al saselea.

Troparul Proorocii, glasul 1. m
art-ne de prisosit, Mân- p
tuitorule, nou, celor ce

||
am greit fr de msur i
ne învrednicete s ne închi-

nm sfintei învierii Tale, fr
osând; pentru rugciunile
Preacuratei Maicii Tale, unule

gjj
mult milostive. 52

Slav, i acum
;
tot ae* asta.

Prochimen, glasul al 6-lea:

C& la Domnul este mila imult mântuire Ia El.

St h

:

Dintru adâncuri am strigai cit e Tine, Doamne,
Doamne, auzi glasul meu,

Din Proorocii lui (ezechil, cetire.

Cap. i, vers. 21—28.

aud mergeau acelea, mergeau i aces-
tea, i când acelea se opreau, se o-

preau acestea; iar când acelea se
ridicau dela pmânt, atunci împreun cu ele
sc ridicau î roatele, pentru ca duh de viat
era i iu roate. Deasupra capetelor fiarelor

se vedea un fel de bolt, întins &us, deasu-
pra capetelor lor, la înfiare ca cristalul
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cel mai curat; Iar sub boita aceasta erau in-

tiose aripile fiarelor unele spre altele, si Ia

fiecare fiar mai erau dou aripi, care le aco-

pereau trupurile
;
fiecare mai avea dou aripi

care-i acopereau trupuJ. Când mergeau Tia-

rele, auzeam fâlfâitul aripilor lor, ca un vuiet

de ape mari, ca glasul Celui atotputernic —
Egomot stranic, ca sgomotul dintr'un lagr
ostesc; iar când ele se opreau, îi lsau
aripile iu jos. Dup cc fiarele se opreau i-i
lsau aripile in jos, sgomotul se auzea înc
sub bolta ce se întindea deasupra capete-

lor lor. Pe bolta de deasupra eapetelor fia-

relor era ceva, care semna ca un scaun îm-

prtesc i la înfiare era ca piatra de sa-

fir
;
iar sus pe acesi scaun împrtesc era un

chip de om. I am mal vzut ceva, ea un

metal înroit în foc, ca nite foc, sub care

se afla acel chip de om i care lumina îm-

prejur
;
dela coapsele acelui chip de om !u

sus i dela coapsele chipului uceluia In Jos

se vedea un fel de loc, un el de lumin
strlucitoare eare-1 împresura de jur împrejur.

Cum este curcubeul ce se afl pe cer la vre-

mo de ploaie, aa era înfiarea acelei lu-

mini strlucitoare, care-1 împresura: acela

era chipul slavei Domnului,

Prochimen, glasul al 4-lea.

S ndjdueasc Israil spre Domnul, de acum
i pân in veac.

Stih:

Doamne, nu s’a îngâmfat inima mea, nici s au
înlat ochii mei.

i celelalte, precum i al noulea ceas; fr
de Catisui, Apoi cetim Evanghelia. l cântm

fericirjle i:

Pomenete-ne pre noi. Doamne...

Cu metanii.

i celelalte toate, precum ra artat Luni,

!n Sfânta i marea zi Mari
SEARA

Dup Psalmul începtor, obinuita Stibologie.

La Doamne, strfgat-am... puuein Stilurile pe
10. i cutm ace= te Stiluri idiomele, glasul 1.

ntru luminrile sfinilor
m Ti, cum voiu intra eu ne-

vrednicul? C de voiu cuteza

s intru împreun în cmar,
haina m vedete c nu este

de nunt i legatm vor scoate

îngerii afar, Curete-mi,
Doamne, spurcciunea sufle-

tului meu î m mântuete,
ca un iubitor de oameni.

(de dou ori).

Glasul al 2-lea.

De lenea sufletului meu
dormind eu, Mire Hristoase,

n'am agonisit candel aprins
din fapte bune i tn’am ase-

mnat fecioarelor celor ne-

bune, trândvind în vremea
lucrrii. Stpâne, nu-mî în-

chide milostivirile îndurrilor

Tale, ci scuturând somnul
meu cel întunecat, scoal-m
î m bag în cmara Ta,

împreun cu fecioarele cele

înelepte, unde este glasul ce!

curat al celor ce prznuesc
î striga neîncetat: Doamne,
mrire ie.

(de dou ori),

Glasul al 4-lea.

Auzind, suflete, de osânda
celui ce a ascuns talantul, nu
ascunde cuvântul lui Dumne-
zeu, ci vestete minunile Luî,

ca înmulind darul, s intri

întru bucuria Domnului tu.
fde doua ori).

Glasul al 6-lea

V enii, credincioilor, s lu-

crm Stpânului, cci cu o-
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sârdie împarte slugilor bog-
ie; i fiecare din noi s înmul-
im talantul darului dupre m-
sur. Unul s aduc înelepciu-
ne prin lucruri bune; iar altuls svâreasc slujba lumin-
rii, s-i împrteasc credin-
ciosul cuvântul su celui ce
nu tie tainele i altul s-i
împart bogia sracilor. C
aa vom înmuli împrumutul.
i ca nite economi credin-
cioi ai darului, ne vom în-
vrednici^ bucuriei celei stpâ-
neti. Creia ne învrednicete
pre noi, Hristoase, Dumne-
zeule, ca un iubitor de oameni.

(do dou ori).

_

Când vei veni întru slav,
listase, cu puterile îngereti
i vei edea pre scaunul cel
de judecat, s nu m des-
pari pre mine, Pstorule cel
bun; c tii cile cele dea-
dreapta, iar cele deastânga
sunt strâmbe. Deci, s nu m
pierzi împreun cu caprele,
pre mîne ce! înelenit în pcat;
ci alturându-m cu oile cele
deadreapta, s m mântuetî
ca un iubitor oameni.

Mire, Cela ce eti mai fru-
mos cu podoaba’ decât toi
oamenii, Carele ne-ai chemat
pre noi la ospul cel duhov-
nicesc al nunii Tale, des-
brac-m de chipul grealelor
mele cel ticlos, prin împr-

tirea patimilor Tale i împo- it
dobindu-ma cu haina slavei
Tale, celei înfrumuseate

jg|f-m împreun eztor Iu- p
minat la masa împriei Tale, g&
ca un milostiv. iJ

Slav, si acum; glasul al 7-lea.

!; at, ca-i încredineaz
Stpânul talantul su ie,
suflete al meu. Primete da-
rul cu fric, împrumut pre
Cel ce i l-a dat, împarte-1 la

sraci i câtig prieten pre
Domnul. Ca s stai deadreapta
Luî, când va veni cu slav i
vei auzi glasul cel fericit:

Intr slug intru bucuria Dom-
nului tu creia m învred-
nicete pre mine cel rtcit,
Mântuitorule, pentru mare
mila Ta.

IEIRE CU EVANGHELIA

J. moin Iiua...

Prochimen, glasul a] 6 lca.

Scoi -Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu i
sicriul sfinirii Tale.

Stih;

A du-i aminte Doamne de David i de toate
Edndeele JuI,

Dcla Ieire, cetire.

Cap. 2
,
vers. 5— IU.

lunci s'a pogorît fata lui Faraon la râu,s se scalde, i roabele ei o itrso râ pe
malul râului. i vzând ea sicriaul în

ppuri, a trimes pe una din roabele sale
sS-1 aduc. i deschizându-J, a vzut copilul;
era un biat care plângea. Atunci î s’a fcut
mil de el fetei lui Faraon i a zis ; .,Acesta-i
dintre copiii Evreilor". Iar sora copilului a
zis ctre îata lui Faraon: „Voieti sâmduc
sîHi chem o doic dintre Evreice, ca s alp-
teze copilul?* Fta Jui Faraon j-azis: „Dude!4
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*3
*HÎ

«Hi

«Hi

«Hî

«Hi

«Hi

«hî

«Hi

«Hi
«Hi

«Hi

«Hi
«Hi

«Hi

«Hi

«Hi

«Hi

«Hi

«Hi

«Hi
«Hi

«Hi

«Hi

«Hi9

i s'a dus copila i a chemat pe mama prun^

cuiul Atunci fata lui Faraon 1-a zis ; „Ia-mi

copilul acesta i mi-1 alapteaz, cci ou aia

s-J pltesc
1

*. i a luat femeia copiluj i l-a

alptat. Dup ce a crescut copilul, doica l a

adus la lata lui Faraon l i-a fost ca )

!

îu, i
i-a pus numele Moîse, pentrucâ-i zicea

:
„Din

ap l-am scos*
1

-

Prochimen, glasul al 4-lea

Iat acum ce este buu, sau ce este frumos,

îârâ numai a locui fraii împreun.

Stih:

C a mirul pre cap, ce se pogoar pre barb,
pre barba lui Aarou-

Dcla Iov, cetire.

Cap. 1, vers. 13-22.

i iutr'o zi, când feciorii i fetele lui Iov

.-™.mâncau i beau vin în casa fratelui lor

jfffcg mai mare, sosi un vestitor la Iov i i spu-

se: „Boii erau la .artur i mgriele pteau
pe lâng ei; atunci Sabeenii Dv&lii a asupra

lor, puser mâna pe vite i pe robi ii trecur
prin ascuiul sbiei. i am scpat numai eu

singur i am venii s- i dau de veste!
11 u

sEârîse vorba bine i altul sosi i spuse: „be-

cul lui Dumnez&y a czut din cer l a ars

oile talc i p robii ti i i-a mistuit. i am
scpat numai jeu singur i am venit s-l dau

fHî de veste!" Nu sfâri e vorba bine i altul

«Hî sosi i spuse: ,;Caldeemi, Împrii In trei cete,

^3 au dat nval peste cmilele tale i le-au ri-

«H« dlcat, i pe robi i-au trecut prin ascuitul

«HS Sbiei. i am scpat numai eu singur i am
venit s-l dau de veste !" Nu sfârise vorba

bine i altul sosi i spuse : „Feciorii ti i
«H fetele tale mâncau i beau vin io casa fra-

«H tel ui lor mai mare. i iat c un vânt npraz-

«Hî nic sc stârni din spre pustie i izbi în cele

«H? patru coluri ale casei, l casa se prbui
«H? peste tineri i el murir. i am scpat numai

«H? cu singur i am venit s-tf dau de veste".

«H? Alunei Iov se scul î-i sfâie vemântul i
«Hî se rase pe cap i czând la pmânt se pro-

££ stem. i rosti :
„Gol iait-am din pântecele

m mamei mele i gol m voiu iutoarce In p-
«H? mânt! Domnul a dat, Domnul a luat; fie nu-

mele Domnului binecuvântat 1“ i intru toate

«H$ acestea. Iov nu pctui i nu svâri nicio

w* nerozie fa de Dumnezeu,
«î
$£ i îndat:

S

S se îndrepteze rugciunea mea...

Evanghelia dela Matein i cealalt râuduealâ
«H a Liturghiei celei mai înainte simite.
«Hi

In Sfânta i marea zi Mari

Cetim Favecernita cea mare

La care cutm; Tricântarea lui

Andrei Criteauul.

Cântarea a 3-a, glasul al 2-lea, Irmos:

intea mea cea tierodi-

„toare, arat-o aduc-
toare de road, Dumnezeule,
„Lucrtorul buntilor i S-
ritorul celor cuvioase, cu

„milostivirea Ta“.

Vremea sfâritului este;

deci, s ne întoarcem, Hrlstos

înva; c va veni într'o cli-

peal; veni**va î nu va z-
bovi, ca s judece lumea sa.

Artând Hristos, c fr de

veste va fi venirea Lui, a grit

de stricciunea cea negândit,

ce s'a adus pre pmânt odini-

oar, pre vremea lui Noe.

Cmara s'a deschis j îm-

preun cu dânsa s'a împodo-
bit t dumnezeeasca nunt;
Mirele este aproape, chemân-
du-ne pre noi

;
deci, s ne

gtim.

Casa lui Sîmon Te-a înc-
put, împrate lîsuse, pre Tine,

Cel neîncput pretutindenea

î femeia pctoas Te-a uns

cu mir.

Umplându-se femeia de mi-

reazma cea de tain, Mântui-
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torule, s’a izbvit de împui-
ciunea cea dintâi a multelor
pcate

;
c mirul vieii izvo-

rsti,

T u însui, Hristoase, fiind

hrana cea cereasc, viaa ce-

lor flmânzi, ai mâncat cu oa-
menii, artând mai ’nainte

smerenia Ta.

U cenicul cel nemulumitor

lepdându-se de Tine, Hris-

toase, i întorcându-se spre
vinderea Ta, a îndemnat asu-
pra Ta toat adunarea gloa-

telor celor fr de lege,

ie, Fiului împreun î Ta-
tlui i Duhului celui drept,

unei firi m închin i o laud
desprindu-o dupre fee i
unindu-o dupre fiin.

i acum; a Nsctoarei.

Mîelueaua care Te-a ns-
cut pre Tine, Pstorul i Mie-
lul, lîsuse Dumnezeule, puru-
rea se roag pentru toi p-
mântenii, cei ce cred întru

Tine.

Serie! na, glasul l-iu.

PodobiH : c eata îngereasc.,.

1 at, s’a adunat vrjmete
sfatul cel viclean cu adevrat,
s judece spre moarte ca pre
un vinovat, pre Cela ce ade
sus ca un Judector i Domn,
Acum se adun Irod cu Filat,

împreun i Ana i Caiafa, sa

m
34

m
34
£4mm

întrebe pre Cel ce este unul,

îndelung rbdtor.

Cântarea a 8-a, Irmos

:

P re Cel ce a închipuit mai
’nainte în rug Iui Moîsî

„minunea Fecioarei, în mun-
„tele Sinai oarecând,ltidai-L,
„bine-L-cuvântai i îi prea
„înlai întru toi vecii

u
.

N u doar c nu tia vremea
sfâritului, Cel ce stpânete
veacurile, a zis mai înainte c
nu tie ziua aceea

;
ci ca s

pun hotar tuturor spre umi-
lin.

C ând vei ^edea, Judecto-
rule, desprind ca un pstor,
precum ai zis, caprele de oi,

s nu ne lipseti, Mântuito-
rule, de starea aceea deadreap-
ta Ta, cea dumnezeeasc.

T u eti Patiie noastre, Cel

ce Te-ai jertfit pentru toi ca
un miel i ca o jertfa, i ier-

tare de greale; dumnezeedle
Tale patimi, Hristoase, le prea
înlm întru toi vecii.

C u moara, cu arina i cu
casa s’a asemnat toat vieaa
aceasta, o, suflete al meu. H
Pentru aceasta aîbi inim cu-

jjj
rat ctre Dumnezeu, ca s 34
nu lai nimica din trup stri- 85
w i m- TÎ

cacmnu.

N u numai la farisei î la pf
Simon ai voit a intra în cas 34

34
ÂÎ
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la mâncare, Mântuitorule, ci

înc i vameii î pctoasele
se îndestuleaz de milostivi-
rea Ta.

Iubind dragostea banilor,
vânztorul Iuda, deertându-
se mirul, a început a gândi de
vinderea Stpânului i venind
la cel fr de lege, i-a tocmit
preul.

O, ce mâini fericite ! O, ce
pr i ce buze, ale pctoasei
pocite! Cu care a vrsat mi-
rul pre picioarele Tale, Mân-
tuitorule, tergându-le i ade-
sea srutându-le.

ezândTu, Cuvinte, femeia
a venit la Tine î plângând
lâng picioarele Tale, Mântui-
torule, a deertat sticla cu
mirul pre capul Tu, Ce! ce
msui eti mirul cel fr de
moarte.

A Tfeîmei.

Binecuvântam pre Tatl...

I mpreun cu Tall, pre Fiul

î pre Sfântul Duh, pre Sfânta
Treime întru o Dumnezeire o
slvim, strigând : Sfânt, Sfânt,
Sfânt eti în veci.

l acum. a Nsctoarei

P entru rugciunile Prea-
curatei Maicii Tale, Mântui-
torule, i ale apostolilor Ti,
trimite nou milele Tale din
destul i d pacea Ta popo-
rului Tu.

Irmosul:

S ludm, bine s cuvântm...
Cutarea a 9-a t Irmos:

P ro Cel ee a închipuit mai 'uainte...

P re ceea ce a zmislit dup
trup, mai presus de fire,

„în pântece, pre Cuvântul
„Carele a strlucit din Tatl
„fr de ani, pre singura
„Nsctoare de Dumnezeu, cu
„credin s o mrim
V remea lucrului este, pen-

tru mântuire. Deci, !uându-i
talantul, suflete al meu, adic
chipul cel dintâiu, cumpr-i
vieaa cea venic.

1 mpodobindu-ne sufletele
ca nite fclii luminoase, s
intrm împreun cu Mirele,
care merge la nunta cea ne-
striccioas, mai înainte pân
ce nu se închide usa.

i

rând s ari tuturor,
lisuse, umilina Ta cea mai
presus de fire, Te-ai osptat
cinând în casa I u î Simon,
Cel ce eti hrana flmânzilor.

ela ce eti pâinea cea f-
ctoare de vîea, lisuse, ai

mâncat la Simon fariseul, ca
pctoasa s dobândeasc
darul Tu cel fr de pre,
prin vrsarea mirului.

M âinile ’mî sunt spurcate,
buzele "mi sunt de desfrânat,
vieaa necurat, mdularele
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Slîivâ, a Tceimei.

F ar de început eti, P- §|
rinte, nezidit eti, Fiule, de g
un scaun eti, Duhule;^ unul g*

întreit dupre fire i întreit
gj

dupre fete, un Dumnezeu m
adevrat' g

l ainLtu . a Nsctoarei g3

N sctoare de Dumnezeu,
ndejdea celor ce te cinstesc M
pururea, nu înceta rugând p
pre Cel ce S’a nscut din tine,

s m izbvesc din nevoi i
din toate ispitele. H

i iari Irmosul §2

P re ceea ce a zmislit. .. *j|

gs o metanie pana la paroAnt gifc

Apoi; ^
Sfinte Dumnezeule.

i dup ÎHt

T atl nostru.., S2
Condaoul zilei ^

t'oamne al puterilor îiî cu coi...

i cealalt raudueala, dupre oLicelu JM

stricate; ci slbete-mi si ma
iart, strigat-a pctoasa ctre
Hristos.

V enind femeia la picioarele

Tale, Mântuitorule, a turnat

mirul, umplând locul de bun
mireasm i umplându-se i
de mirul iertrii faptelor ce-

lor rele.

D e miresme sunt bogat,
iar de fapte bune sunt s-
rac; cele ce am aduc ie;
d-mi i Tu cele ce ai i m
desleaga i m iart, strigat-a

pctoasa ctre Hristos.

L a mine este mir stricâ-

cîos, iar la Tine este mir de
vlea, c mir este numele
Tu," carele se vars spre cei

vrednici; ci m desleaga i
îl m iart, strigat-a pctoasa
fg ctre Hristos.
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Dup cei ase PsaJmi, A liluîa, pe glasul al 8-leti, l Troparul: i at Miralo vine Îq miezul nopii,

de trei ori. Caut Luni, La Utrenie, Apoi Obinuitele stiiinlogii.

Podohia De frumuseea Fecioriei tale.»

ctoasa a venit la Tine,

vrsând mir cu lacrimi
pre picioarele Tale, iubitorule

de oameni, i s
?a vindecat cu

porunca Ta de putoarea ru-
tilor; iar ucenicul cel ne-

mulumitor, suflând Împotriva
darului Tu, l-a lepdat pre

el i §
?a amestecat cu noroiul,

vânzându-Te pentru dra-
gostea banilor. Slav Hris-

toase, milostivirii Tale.

Slava, l acum, tot aceasta.

Dup a doua Siihologie» Sedcina glasul el

4-lea.

Podobia : D tgrab ne Întâmpin—

Iuda cel îneltor poftind

iubirea de argint, a gândit cu

vicleug s Te vând, Doam-
ne, pre Tine, comoara vieii.

Pentru aceasta i îmbtân-
du-se, a alergat la jidovi l
a zis clctorilor de lege;

Ce-mi vei da mie? i eu îl

voiu da pre El vou, ca s-L
rstignii.
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Slavk, î acum
;

tot aceasta.

Dup a treia stiho logic, Sedelua, glasul l-iu.

Podelii* M ormântul Tu...

Pctoasa tergând cu cl-
dur preacuratele Tale pi-

cioare* cu prul capului ei*

i dintru adânc suspinând* a
strigat cu plângere: Indurate,

nu m lepda, nici m urî,

Dumnezeul meu, ci m pri-

mete pre mine, ceea ce m
pocesc i m mântuete, ca
un iubitor de oameni.

Slav, l acum; tot aceasta.

Cetire din talcul Evangheliei sîântului

Matei.

Apoi Evanghelia deia loau :

n vremea aceea, poporul care îusese cu

I[s_ls în Vitnnîa, mrturisea c Ei a strigat

din mormânt .

.

Sfâritul

:

D eci ceea ce gresc Eu, gresc cuin Mi a
zis Tatl.

Psalm 5fJ i Tri cântarea lui Cosma.

irmosul de dou ori i troparele pe 12; apoi

iari Irmosul, în auiândou stranele iropreuiâ.

Cântarea a 8-a, glasul al 2-lea, Iuuos:

P re piatra credinei înt-
rîndu-m, lrgit-ai gura

„mea asupra vrjmailor meî;
c s

Ja veselit duhul meu a
cânta: Nu este sfânt ca Dum-
nezeul nostru i nu este

„drept,afar de tine, Doamne*.

I n deert i cu minte în-

rutit se adun adunarea
celor fr de lege, ca s Te
dovedeasc vrednic de pier-

zare, pre Tine, Hrîstoase

W

w

Mântuitorule; Cruia cântm;
Tu eti Dumnezeul nostru i
nu este sfânt afara de Tine,

Doamne.

Sfatul cel cumplit al celor

fr delege fiind cu suflet îm-
potrivitor lui Dumnezeu, se

sftuete s ucid ca pre un
netrebnic pre Hristos Cel

drept; Cruia cântm: Tu
eti Dumnezeul nostru i nu

este sfânt afar de Tine,

Doamne.
i îndat Ectenia cea mic.

CONDAC

glasul al 4-lea

Podofcia. Cel ce Te-a i înl;at pre cruce..

Mai mult decât desfrânata

fcând frdelege, ploi de
lacrimi nicicum nu i-am
adus, Bunule; ci cu tcere
rtigându-m cad ctre Tine,

srutând cu dragoste prea-

curatele Tale picioare. Ca
s-mî dai iertare de greale
ca un Stpân, mie, celui ce

strig, Mântuitorule: De înti-

nciunea faptelor mele cu-rete-m.

ICOS:

Femeia care era mai ’na-

inte desfrânat, degrab s’a

artat îneleapt, urînd lucru-

rile pcatului celui grozav i
desmierdciunile trupului;
aducându-i aminte de ru-

inea cea mare i de osânda

m
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muncii,

toasele

cari vor rbda pc-
si desfrânaii, dintre

cari cel dintâiu fiind eu, m
jjjj

îngrozesc; dar petrec în o-

î* biceiul cel ru, cu nebunul.

Iar femeia cea desfrânat te-

** mâtidu-se i sârguindu-se, a

H venit degrab strigând ctre

jg Mântuitorul: Iubito rule de

*3 oameni i îndurate, izbve-
jg te-m de întinciunea faptelor

mele.
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Sinaxarul din Minei, apoi aceasta

Iq sfânta i marea Miercuri dumnezeetii
pârin; au hctrît sâ se fac pomenire de fe-

meia cea pctoas, caro a uns cu mir pe
Domnul, pentriiclucru 1 acesta s ' a îatâmplat

puin înainte de inâutuitoarea pmimâ.

Stihuri

Femeia ce-a turnat mir pe-al lui Hrietos
trup,

Smirna i aloea a preîacMpuit,

âad Iisus s'a suit in Ierusalim i era

în casa lui Slmon leprosul.o femeiewS&
pctoas s’a apropiat de El i a tur

Te capul lui acel mir de mare pre. Po-

menirea ei s'a pus in aceast si, pentruea,

dup cuvântul Mântuitorului, s se predice

pretutindenea i tuturor fapta ei cea plin
de toarte mult cldur. Ce-a îndemnat-o

oare la asta? Dragostea pe care ea a v-
zut c o are Ilristos pentru toi, prietenia Lui

cu toi oamenii i mai ou seam fptui de
acum când L*a v2ut c. intr ic casa unui

lepros pe care legea il socotea necurat l
poruncea s fie îndeprtat dintre oameni. Se
gândea deci femeia câ-i va vindeca t boala

ei dup cum a vindecat-o pe a aceluia. i
intr’adevar. pe când edea la mas, I-a tur-

nat pe capul Lui mir în valoare cam de trei

sute de dinari. Ucenicii, dar mai ales Iuda,

au certat-o- Hristo, îns. î-a luat aprarea
ca s nu îndeprteze gândul ei cel bun. In

urm Hristos face pomenire de îngroparea

Sa spre a Întoarce pe luda deia vânzare i
a învrednicit pe femeie do marea cinste de
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ase propoveduî pretutindeni, în toat lumea,

fapta ei bun
Trebue sâ se tie c femeia aceasta pare

c este una i aceeai la toi Evaugk; Litii,

dar nu este aa.
Dup cum saune dumnezeescul Hrisostom,

la cei dintâi trei Evanghelist! este vorba de

una i aceeai femeie, numit in dsobte fe-

meiea cea pctoas. La Evanghelistul Icau,

îns, nu e vorba de aceast femeie, ci de alt

îemeie caie are o via curat,_ Mari a, sora

lui Lazr, os care n’ar fi iubit-o Hristos de-ar

fi fost o pctoas. Marîa, spre deosebire de

celelalte, cu ase zile înainte de Pati, pe

când Domnul edea la mas în casa ei din

Vitania. a întrebuinat mir i 3-a turn st pe

frumoasele Lut picioare i I le-a ters cu

prul capului ei. artând fa de Hristos un

respect nespus d* mare, oîerindu-1 mirul ca

lui Dumnezeu- Ea tia bine c la jertfe se

aducea untdelemn Iul Dumnezeu, preoii se

sfineau cu mir, iar lacov altdaia a uns cu

untdelemn stâlpul înlat lui Dumnezeu. I-a

adus lui acest mir i l-a druit învtorului
ca Iui Dumnezeu, penlruc Fa sculat din g*
mori pre fratele ei. Din pricina asta nici **
Domnul nu-i fgduete vreo rsplat. Intria-

devr, cu acest prilej numai Iuda murmur
din pricina iubirii sale do argint.

Cealalt îemeie, adic cea pctoas, dup
cum au istorisit sfinii Evanghelist i Matei i
Marcu, a turnat acel mir do pre pe capul

iui IIsus. cu dou zile înainte de Pati, pe

când Ii sus, ora tot în Ierusalim l tot pe

când sttea la mas, dar in casa lui Simen

Iopro sul. Fe aceast femeie pctoas l uce-

nicii s’au suprat; l suprarea era dreapt,

pentmea se gândeau bine la dorina lui Epfs-

tos de a face milostenie. Mal muIU acestei

femei pctoase i s'a dat i rsplata de a se

duce vestea despre fapta el bun in toat
lumea.

Prin urmare unii spun c este vorba de una

i aceeai îemeie, pe când învtorul cel cu

rostul de aur spune c este vorba de dou
femei.

Sunt îns unii care spun c e vorba no

trei femei : dou cele amintite mai sus, care

î-au turnat mir nu cu mult înainte de patima

Domnului. Iar o a treia cu mult înainte de

acestea, dar mai bine spus prima care a tur-
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nat mir pe Hristos, aproape pe la mijlocul 34
predicârii evanghelice; ea era i defrânat

si pctoas. Aceasta a venit în casa fari-

seului Slmon i nu a lui Simon leprosul; i-a

turnat numai mir pe picioarele lui Hrislos;

de fapta ei s'a scandalizat numai fariseul ; i
în sfârit ©i îi dfu ete Mântuitorul iertarea

pcatelor. Despre aceast pctoas poves-

feste num ai du mnezeescul Luca pe 1 a m
i
]1 o cui 34

Eveno-heiiei sale dup cum s’a spus mai sus. 34
Cci dup ce povestete fapta acestei îemei 34

34
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pctoase,adaug îndat aceste cuvinte
:„Dup

aceasta lisus a mers prin orae i sate, bine-
vestînd l propoveiuind împria lui Dum-
nezeu". Din aceste cuvinte se vede c fapta
acestei femei pctoase nu s'a întâmplat în

timpul patimilor Prin urmare i din pricina
timpului, i din pricina celor ce L-uu primit
pe Hristos, i din pricina persoanelor i diu
pricina caselor, dar înc i din pricina chi-

pului în care a turnat mirul, urmeaz c au
îost trei femei: dou pctoase, iar a treia,

sora lui Lazr, Mar ia, care Btrlucca printr’o

via curat. In privina caselor: una este
casa fariseului Simen, alta casa Iul Simon
leprosu! în Vitania, i alta iari casa suro-
rilor lui Lazr, Maria i Marta, tot în Vita-

nla, Din acestea rezult iari c Hristos a
luat parte la dou ospee In Vitania ; unul
ou ase zile înainte de Pati, în casa lui La-
zr, când a mâncat împreun cu El i Lazr,
dup Cura istorisete fiul tunetului, grind aa

:

„Cu ase zile Înainte de Pati, a venit lisus

în Vitanîa, unde era Lazr, cel ce murise i
pe care Hristos l-a înviat din mori. i i-au

fcut Lui acolo cin î Marta slujea, iar Lazr
era unul din cei ce edeau cu El Ia mas.
Iar Maria, luând o litr de nard curat.de
mare pre, a nns picioarele lui lîsus, i l-a

ters picioarele Lui ou prul capului ei*.

Cea'alt cin I s’a fcut Lui cu dou zile

înainte de Pati, pe când Hristos era tot In

Vitania, în casa lui Simon leprosul; atunci
s’a apropiat de EI femeia pctoas i a
turnat mirul cel de mare pre. C aceasta s’a
petrecut cu dou zile înainte de Pati o u-

rat sfântul Evanghelist Matei când scrie c
Hristos a spus ucenicilor : „tii c dup dou
zile sunt Pati le"* Iar mai fos puin, sfântul
Evanghelist Matei adaug :

„i fiind lisus în

Vitania In casa lui Simon leprosul s’a apro-
piat de el o femeie pctoas, avâud un ala-
vatru cu mir de mare pre i l-a turnat pe
capul Lui ne când edea Ia mas". Tot aa
spune i Marcu: „l dup dou zile erau
Pastile i Azimile; i pe când era in Vitania
în casa lui Simon leprosul i edea Ia mas,
a ven :

t o femeie* i celelalte.

Sunt i unii cari susin c femeia care a
uns cu mir oe Domnul despre care vorbesc
cei patru Evanghelist! este una i aceeai.
El socotesc c Simon fariseul i Simon le-

prosul este una i aceeai persoan i fac
din el i tatl luî Lazr i al surorilor sale*

Maria i Marta. Mai susin c este una i
aceeai cin; apoi câ este una i aceeai
cas, cea diu Vitanîa a lui Simon, care a
pregtit foiorul cel aternut, unde a avut
loc cina cea de tain.
Prerea acestora îns nu este dreapt. I s’au

dat lui Hristos dou mese in Vitanîa, în afa-

r de Ierusalim : una cu ase zile, iar alta cu
dou zile înainte de Patile Evreilor, dup

cum s’a spus. Atunci i femeile au adus lui

Hristos mir i l-au turnat pe El în chipuri

diferite. Cina cea de tain i foiorul cel a-
ternut a fost pregtit în Ierusalim i cu o zi

înainte de Patile Evreilor i de patima lui

Hristos. linii spun c au pregtit cina în casa
unui om necunoscut; alii câ au pregtit-o
iu sfântul Siou, în casa ucenicului Ioan cel

care edea pe pieptul lui lîsus. Aici, In ade-
vr, au fost ascuni ucenicii de frica Iudeilor,

aici, dup înviere, a pus Toma degetul în

coasta Iui Hristos, aici a avut loc pogorirea
Sfântului Duh iu ziua Cjncizecimii i inc
alte fapte nespuse i tainice.

Mi se pare îns, i este adevrat, câ este

mai exact susinerea lui Hrisostom, c dou
sunt femeile care au turnat mir pe Hristos.

Una, despre care vorbesc cei trei Evanghe-
listi, o femeie desfrânat î pctoas; ea a
turnat mir pe capul lui lisus. Alta, cea diii

Evanghelia dup Ioaii, Maria, sora lui Lazr;
ea a adus mir i l-a turnat numai pe dumne-
zeetilc picioare ale lui Hristos, Altele sunt

eloclc diu Vitania i alta este cina cea de
tain. i se vede asta din aceea c dup ce
se povestete fapta femeii pctoase. Mântui-
torul trimite pe ucenici în Ierusalim ca s
pregteasc Patile :

„Mergei, Ie-a spus El,

In cetate la cutare i spunei-L: învtorul
zice : La tine vreau e fac Pastile cu uceni-

cii*. î iari : „Si v va întâmpina un om cu
un ulcior cu ap .... l el v va arta un
foior maro aternut. Acolo pregtii-!. Iar ei

plecând .... au aîlat precum le zisese i
au pregtit Patile". adic Patile Evreilor,

care bateau la u. i Mântuitorul a venit i l-a

fcut împreun eu ucenicii Lui, dup cum zice

damneze eseul Hrisostom, Apoi dup ce s’a

fcut cina cea de tain si dup ce între timp
a splat picioarele ucenicilor, s’a aezat din

nou la mas î ne-a predat pe aceeai mas
Pastile nostru, dup cum spune loan Gur
de Aur. Durau esseeseul loan împreun cu Mar-
cu, dumuezectii Evangheliti, au artat i
cum era mirul. L-au numit „curat i de mare
pret“- Prin „curat* este obiceiul s se arate

ceea ce estcncfallficat i neamestecat- Poate
c acest cuvânt era numele celui mai bun
mir, care curge întâi. Marcu adaug c femeia
îu grab a spart vasul, care era strâmt Ia

sur ; un astfel de vas se numete alavastru.

Acest vas, spune sfântul Epifaniu,1'5 este de
sticl si e fcut fr. toart ; un astfel de vas

se numete amfor. Mirul acela era fcut diu

multe materii: flori de smirn, scorioar
bine mirositoare, stânjânei, trestie aromat
l untdelemn.
Dar tu Hristoase Dumnezeule, care ai fost

uns cu mir spiritual, slobozete-ne de pati-

mile ce vin aBupra noastr i miluete-ne pe
noi ca un singur bun i de oameni Iubitor,

Amin.
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Cântarea a 8-a Irmos:

C uvântul muncitorului pen-

„truca biruia, de apte ori

„cuptorul a fost ars oarecând;
„întru carele tinerii nu s'au

„ars, porunca împratului cl-

când. Ci au strigat: Toate lu-

crurile Domnului, pre Dom-
„nu! ludai-L i-L prea înl-
ai întru toi vecii".

Turnând femeia mir scump
pre stpânescul Tu cretet
cel dumnezeesc i înfricoat,

Hristoase, a cuprins tlpile
Tale cele nespurcate cu mâini

spurcate i a strigat: Toate
lucrurile Domnului, pre Dom-
nul ludai-L i-L preaînlai
întru toi vecii.

Cu lacrimi a splat picioa-

rele Ziditorului cea vinovat
întru pcate i le-a ters cu
pârul su; pentru aceea nu
s'a greit de izbvirea fapte-

lor ei din viea, ci a strigat:

Toate lucrurile Domnului, pre
Domnul lâudai-L i-L prea
înlai întru toi vecii.

Svârit-s'a mântuirea ce-

lei cu minte bun prin mân-
tuitoarele milostiviri i din iz-

vorul lacrimilor, cu care sp-
lându-se prin mrturisire nu
s'a ruinat, ci a strigat: Toate
lucrurile Domnului, pre Dom-
nul ludai-L i-L prea înlai
întru toi vecii.

S& l&udâm, bine sA cuvAntat».,.

Irmosul :

C uvântul muacitarul uL.

Ceea ce eti mai cinstita

tiu cântam

Cântarea- u !J-a irmos :

C u suflete curate l cu buze
„nespurcate, venii s m-

„rim pre cea nespurcat i
„preacurat Maica lui Emma-
„nuil, prin ea aducând rug-
„cîuni Celui ce S'a nscut din-

„tr’însa; mllostivete-Te spre

„sufletele noastre, Hristoase

„Dumnezeule, i ne mântuete
„pre noi".

Ârtându-se nemulumitor,
viclean i râvni tor, Iuda cel

ru a vândut darul cel vred-

nic al lui Dumnezeu, prin ca-

rele s'a deslegat datoria p-
catelor, precupeind darul cel

iubit de Dumnezeu, Milosti-

vete-Te spre sufletele noas-

tre, Hristoase Dumnezeule, i
ne miiuete.

uda, lepdându-se de pri-

eteugul tui Hristos pentru

aur, mergând a zis boerîlor

celor fr de lege: Ce-mi vei
da mie i eu voii da vou
precum voii pre Hristos, pre

Carele cutai? Milostivete-

Te spre sufletele noastre, Hris-

toase Dumnezeule, i ne mân-
tueste.

j

O, iubirea ta de argint cea

oarb, neprietene, din care
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ai luat uitare de cele ce te-ai

învat! C nici toat lumea
nu este întocmai cu sufletul
i din desndjduîre te-ai su-
grumat, spânzurându-te pre
tine însui, vânztorule. Milos-
tivete-Te spre sufletele noas-
tre, Hristoase Dumnezeule, i
ne mântuete.

l iari Irmosul:

Cu suflete curate,

Lutninânda, de trei ori.

Cmara Ta, Mântuitorul
meu, o vd împodobit i îm-
brcminte nu am, ca s’întru
într'ânsa. Lumineaz-mi haina
sufletului meu, dttorule de
lumin si m mântuete.

LA LAUDE
m

Punem stilurile pre 4, glasull ‘iu., singur glasul
*

Pre tine, Fiul Fecioarei, cu-
noscându-Te pctoasa c eti
Dumnezeu, a zis cu plângere
rugându-se, ca una ce fcuse
lucruri vrednice de lacrimi:
Desleag-mi datoria, precum
mi-am deslegat i eu prul;
iubete-m pre mine ceea ce
Te iubesc, care dupre drep-
tate eram urît i Te voiu
propovedui ca i vameii, F-
ctorule de bine, iubitorufe
de oameni.

Mirul cel de mult pre, l-a

amestecat pctoasa cu lacrimi
î l-a turnat preste preacura-
tele Tale picioare, srutându-

” M
le. Deci, precum pre aceea
îndat o ai îndreptat, drue- gf
te-ne i nou iertare, Cel ce
ai ptimit pentru noi i ne
mântuete.

’

Când aducea pctoasa mi-
|j|

rul, atuncea s’a tocmit uceni- }3
cui cu cei fr de lege; aceea
se bucura, turnând mirul cel g*
de mult pre, iar el se grbia ms vând pre Celfr de pre; |§
aceea a cunoscut pre Domnul,
iar acesta s'a desprit de
Stpânul; aceea s’a mântuit,
iar Iuda s’a fcut rob vrjma-
ului. Rea este lenevirea, mare H
este pocina, pe care drue- p
te-o mie, Mântuitorule, Cela p
ce ai ptimit pentru noi i ne iS
mântuete pre noi. p

Vai de ticloia Iudei ! V- jS
zut-a pre pctoasa srutând

||
tlpile Mântuitorului î a gân- p
dit cu vicleug Ia srutarea §5
vânzrii. Aceea î-a deslegat m
prul, iar acesta s’a legat cu P
mânia, aducând în loc de mir
rutate împuit. C pizma nu p
mai tie s cinsteasc mai

gg
mult lucrul cel de folos. Vai p
de ticloia Iudei, de care p
izbvete, Dumnezeule, sufle-

tefe noastre. p
Slav

; glasul al 2-Ie. ||

Pctoasa a alergat la mir, H
sa cumpere mir de mult pre, Ms ung pre Fctorul de bine

3W
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i a strigat ctre vânztorul
de mir: D-mi mir, cas ung
i eu pre Cel ce a ters toate
pcatele mele

!

i acum
;
glasul al 6-lea.

Cea cufundat în pcate,
Te-a aflat pre Tine liman de
mântuire i îndat, turnându-
i mirul cu lacrimi, a strigat:

Iat, Cel ce ateapt pocina
pctoilor! Cim mântuete,
Stpâne, din valul pcatului,
pentru mare mila Ta.

LA STIHOAVN
StihiriJe, glasul al B-Iea

Astzi a venit Hristos în
casa fariseului i apropiîndu-
se o femeie pctoas, s’a a-
runcat la picioarele Lui, stri-

gând: Vezi pre cea cufundat
în pcate, pre cea desndj-
duit pentru fapte, pre cea
nelepdat de ctre buntatea
Ta; crini d, Doamne, iertare
de ruti i m mântuete.
Stih ; Umplutu-ne-am dimineaa de mila Ta,

Doamne...

Tins-a pctoasa prul su,
ie, Stpânului, tins-a i Iuda
mâinile sale la ceifr de lege.

Aceea ca s ia iertare, iar

acesta sa ia bani. Pentru aceas-
ta strigm ie, Celui ce Te-ai
vândut i ne-ai slobozit pre
noi: Doamne, slav ie.
Stih: i s fie lamina Domnului Dumnezeu-

lui nostru preste noi...

Venit-a la Tine femeia cea

;i

împuit i întinat, vrsând
lacrimi pre picioarele Taie,

j Mântuitorule, mai ’nainte ves-

||

tind patima Ta, Cum m voiu

|i
uita la Tine, Stpâne? C Tu
ai venit s mântueti pre p-

I ctoase. Ridic-m dintru a-

|
dânc pre mine cea moart, Cel

j
ce ai ridicat pre Lazr din

| mormânt, fiind mort de patru

|i

zile* Primete-ma pre mine
.]
ticloasa, Doamne, im mân-

|

tuete.

Stih : Mrturisî-m-voiu ie, Doamne, cu toa-
t inima mea*.

Cea defimat pentru viea-

| â i cunoscut pentru întoar-

I

I cere, iind mirezme s'a apro-

|i
piat ctre Tine, strigând: S

1 nu m lepezi pre mine pc-
li

toasa, Cel ce Te-aî nscut dîn

||

Fecioar; s nu treci lacrimî-

||

le mele, Cel ce eti bucuria

||

îngerilor; ci m primete pre

j|
mine, ceea ce m pocesc, pre
care nu m’ai lepdat când
pctuiam, Doamne, pentru
mare mila Ta.

Slav
; ei acum.

Iliomela. glasul al S-Ie a, facerea Castanei
clugria

Doamne, femeia ceea ce c-
zuse în pcate multe, simind
Dumnezeirea Ta, luând rân-
dueal de mironosi i tân-
guîndu-se a adus ie mir mai
’nainte de îngropare, zicând

:

Vai mie! C noapte îmi este
mie înfierbântarea curviei i

m
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întunecat i fr de lun
pofta pcatului. Primete iz-

voarele lacrimilor mele, Cela
ce scoi cu norii ap din mare;
pleac-Te spre suspinurile
inimii mele, Cela ce ai plecat
cerurile cu nespusa plecciu-
ne. Ca sa srut preacuratele
Tale picioare i s le terg
pre ele iari cu prul capu-
lui tneu. Al crora sunet au-
zindu-1 cu urechile Eva în raiu
întru amiazzi, de fric s'a

ascuns. Cine va cerca muli-
mea pcatelor mele i adân-
curile judecilor Tale, de su-
flete Mântuitorule, izbvito-
rul meu? S nu m treci cu
vederea pre mine, roaba Ta,
Cela ce aî nemsurat mil.

Apoi :

Bine este a no mrturisi Domnului,-.

Sîinte Dumnezeule **

cu metanii

i ceasul int&iu . fiir de Catlsmâ, îcâudu-se
l metanii dupre rândueaia ior, Litîe i Apoi ie

i celelalte, precum am arta! in Lunea ca»
mare.

>r.W>

La ceasul al aselea
Troparul Prooroc jet, glasul al 8-lea

Astzi s’a adunat adunarea
cea viclean i a gândit asu-
pra Ta cele dearte; astzi
Iuda pentru tocmeala ce a f-
cut i-a arvunit lui-i spânzu-
rare; tar Caiafa i nevrând
a mrturisit, c unul pentru

toi ai luat patim de bun
voie, Mântuitorul nostru, Hris-

toase Dumnezeule, mrire ie.
Slav, i acum; toi acesta,

Prochimen, glasul al 4-îeu.

B inecuvânta-Te-va Domnul din Sion, Cel ce
a fcut cerul i pmântul.

Stih:

iat, acum binecuvântai pre Domnul, toate
slugile Domnului.

Din proorocla lui Iezechill, cetire,

Gap, 3—3, vers. 3-S

M
34m
34

m auzit glasul unuia, care mi-a zis:

„Fiul omului, am s te trimet la fiii lui

israil, la aceti oameni neasculttori,
care s’au rsvrâtit împotriva mea ; ei, ca i
prinii lor, pctuesc înaintea mfea pân în
ziua de astzi. Aceti îii sunt groi de obraz
i cu inima împietrit

;
la ei te trimet eu, ca

s le zici: aa griete Domnul! Ori te-or
asculta, ori nu te-or asculta, — cci sunt un
neam îndrtnic, s tie îns c este intre
dânii un proroc Dar tu, fiul omului, s nu
te temi de ei i do vorbele lor s nu te spe-
rii, dei ei vor îi pentru tine spini i ciulini,

i-ai s treti între ei, ca între scorpii; s
au te temi de vorbele lor i de faa lor s
nu te sperii, dei sunt un neam îndrtnic,
ci s le spui cuvintele mole, ori te-or ascul-
ta* orj nu te-or asculta, cci sunt un neam
rzvrtitor. Tu ins, fiul omului, ascult ce
voiu s-i spun! Nu fîî îndrtnic, ea acest
neam rzvrtitor ! Deschide i gura i mnânc
ceea ce am sâ-î dau!" I cutând eu, am
vzut o mân întins spre mine î in ea o
hârtie strâns sui

; i a desfaurat-o înaintea
mea, i am vzut c era scris l pe o par-
te t pe alta

:
plângere, tânguire i jale era

scris într’însa* Apoi mi a zis: „Fiul omului,
mnânc ceea ce ai dinainte, mnânc aceas-
t hârtie i mergi de griete casei iui Israil 1“

Atunci eu m'-am deschis gura i acela mi-a
dat s mnânc hârtia aceea, i mi a zis; „Fiul
omului, hrânete-i pântecele i-i satur lun-
trul tu cu aceast Mrtîe, pe care î-o dau
eu !“ i eu ara mâncat-o i era în gura mea
dulce, ca mierea.

Prochimen, glasul al 2-lea.

t ei ce v temei de Domnul, binecuvântai
pre Domnul.

Stih:

Ludai numele Domnului, ludai slugi pre
Domnul.

i cetirea Evangheliei, dup rândueal.
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H In Sfânta î Marea zi Miercuri
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SEARA

fr8 Dup Psalmul Inuâplor, obinuita Catlsiuâ

H Ciro Domnul, când mata necjit, am strigat.

-

M Pap metan il

^ La Doamne strigat-am,.. punem Stiiurîie pe

*8 iu i cântam aceste Stihiri IdiomeTe, glasulm hu.
%%

*3
re Tine, Fiul Fecioarei,

cunoscându-Te pctoasa

g c eti Dumnezeu, a zis cu
îl plângere rugându-se, ca una

£| ce fcuse lucruri vrednice de
fr| lacrimi : Desleag-mi datoria,

m precum mi-am desîegat i eu

U|
prul; iubete-m pre mine,

H ceea ce Te iubesc, care dupre

J| dreptate eram urtt i Te voîu

as propovedui ca i vameii, F-
U| ctorule de bine, îubiorule
%% de oameni*

SI Mirul cel de mult pre l-a

U| amestecat pctoasa cu la-

gg crimi i l-a turnat prete prea-

H curatele Tale picioare, sru-
tându-le. Deci, precum pre

îl aceea îndat o ai îndreptat,

H druete-ne i nou iertare,

}Ht Cela ce ai ptimit pentru noi,

SI si ne mântu este.
Ht

*

S| Când aducea pctoasa mi-
rul, atuncea s'a tocmit uceni-

ci cui cu cei fr de lege. Aceea

g se bucura, turnând mirul cel

îl de mult pre; iar el se grbia
IHî

m
s vând pre Cel fr de pre; %%
aceea a cunoscut pre Stpâ- ||
nul, iar acesta s'a desprit
de Stpânul; aceea s'a mân-
tuit, iar luda s’a fcut rob
vrjmaului. Rea este lenevi-

rea, mare este pocina, pe m̂
care druete-o mie, Mântui- m
torul e, Cela ce ai ptimit pen- M
tru noi, i ne mântuete pre noi.B

A *T

Vai de ticloia Iudei! V-
zut-a pre pctoasa srutând 84

tlpile Mântuitorului i a gân- g|
dit cu vicleug la srutarea

||
vânzrii. Aceea i-a desîegat m
prul, iar acesta s*a legat cu

|jf
mânia, aducând în loc de mir
rutate împuit; c pizma nu
tie s cinsteasc lucrul cel gg
de folos. Val de ticloia Iu- 55

deî, de care ferete, Dum-
nezeule, sufletele noastre. M

Glasul al 2-lea. 84m
Pctoasa a alergat la mir,

||s cumpere mir de mult pre, |5
s ung pre Fctorul de bine;

i a strigat ctre vânztorul g*

de mir : D-mî mir, ca s ung H
î eu pre Cel ce a ters toate

pcatele mele. Hm
Glasul a (Mea m

Cea cufundat în pcate M
Te-a aflat pre Tine liman de H
mântuire i îndat turnându- ||i mirul cu lacrimi, a strigat: H
lat, Cel ce ateapt pocina
pctoilor! Cim mântuete, §&
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Stpâne, din valul pcatului,

pentru mare mila Ta,

Astzi a venit Hristos In

casa fariseului t apropiîndu-

se o femeie pctoas, s’a

aruncat la picioarele Lui stri-

gând : Vezi pre cea cufundat
în pcate, pre cea desndj-
duit pentru fapte, pre cea

nelepdat de ctre buntatea
Ta; i-ini d, Doamne, ierta-

re de ruti im mântuete.

T ins-a pctoasa prul su
ie, Stpânului, tins-a i Iuda

mâinile sale la cei fr de lege.

Aceea s ia iertare, iar acesta

s ia bani. Pentru aceasta stri-

gm ie, Celui ce Te-ai vân-

dut i ne-ai mântuit pre noi:

Doamne, slav ie.

Venit-a la Tine femeia cea

întinat, vrsând
lacrimi pre picioarele Tale

Mântuitorule, mai ’nainte ves-

tind patima Ta. Cum m voîu

uita la Tine, Stpâne? C ai

venit s mântueti pre pc-
toase. Ridic-m dintru adânc
pre mine cea moart, Cel ce

ai ridicat pre Lazr din mor-
mânt, fiind mort de patru zile.

Primete-m pre mine, tic-

loasa, Doamne, i m mân-
tuete.

(,ea defimat pentru viea-

â i cunoscut pentru întoar-

cere, iind miresme s*a apro-

piat ctre Tine, strigând: S g|
nu ma lepezi pre mine paca- p
toasa, Cel ce Te-ai nscut din M
Fecioar; s nu treci lacrimi- #
le mele, Cela ce eti bucuria g*

îngerilor; ci ma primete pre gt

mine, ceea cem pocesc, pre

care nu m’ai lepdat când

pctuiam, Doamne, pentru

marea mila Ta.

i acum
;
glasul al tt-lea

Facerea Cualanei clugrita.

D oamne, femeia ceea ce c-
zuse în pcate multe, simind
Dumnezeirea Ta, luând rân~

dueal de mironosi i tângu-

îndu-se a adus ie mir mai

’nalnte de îngropare, zicând: p
Vai mie! C noapte îtni este

mie înfierbântarea curviei i
întunecat i fr de lun pof- gjfr

ta pcatului. Primete izvoa- îjj

rele lacrimilor mele, Cela ce

scoi cu norii apa din mare; p
pleac-Te spre suspinurtle ini- p
mii mele, Cel ce ai plecat ce-

rurile cu nespusa plecciune.

Ca s srut preacuratele Tale
picioare î s ie terg pre ele

iari cu prul capului meu.
Al crora sunet auzîndu-1 cu p
urechile Eva în raiu întru a- g*

miazzi, de fric s*a ascuns, s*

Cine va cerca mulimea p- gg
catelor mele i adâncurile
judecilor Tale, de suflete

Mântuitorule, Izbvitorul

meu? S nu m treci cu ve-
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derea pre mine, roabaTa,Cela
ce ai nemsurat mil.
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Vobod eu Evanghelia,

Lumin lin.,.

Prochimen, glasul al Mea
M rturisii-v Dumnezeului ceresc, c este

bun, c în veac este mila Lui.

Stih:

M rturisii-v Dumnezeului Dumnezeilor,
ia veac este mila Lui.

c

Dela Ieire, cetire.

Cap. 2 , vers. 11—22,

1
m

ar dup mult vreme, când Moise se

fcuse mare, a ieit la fiii lui Israii,

iraii si, i a vzut muncile lor cele gre-

le, Cu. prilejul acesta a vzut el pe un Egip-
tean c batea pe un Evreu dintre îiiiluî Israii,

fraii si
;
i cutând încoace i încolo i ne-

vzând pe nimeni, a ucis pe Egiptean i La
ascuns in nisip. Apoi Ieind iari a doua zi,

a vzut doi Evrei certându-se i a zis obij-

duitorului : „Pentru ce bai pe aproapele tu ?“

Acela ins i-a rspuns
:
„Cine te-a pus cpe-

tenie i judector peste noi ? Nu cumva vrei

S rnâ omori i pe mine, cum ai omorît ieri

pe Egipteanul aceia ?“ i s’a spâim&ntat Moise
i a zis

:
„Ca adevrat s’a vdit îapta aceas-

ta !“ Iar dac a aflat Faraon de fapta aceas-

ta, a voit s ucid pe Moise. Moise îns a

fugii dela faa lui Faraon i s’a dus în ara
Madian

;
i sosind în ara Madian, e’a oprit Ia

o fântân. Preotul din Madian îns avea ap-
te tete, oara pteau oile tatlui lor. i ve-

nind acestea, au scos ap i au umplut ad-
pâtorile, ca s adape oile tatlui lor. Dar

venind pstorii, le-au alungat. Atunci s'a scu-

lat Moise i le-a aprat, le-a scos ap i le-a

adpat oile. Mergând ele la tatl lor Ragnel,

acesta le-a zîs : „Cura de ai venit astzi aa
de curând ?* Iar ele au zis

:
„Un Egiptean

oarecare ne-a aprat de pstori, ne-a scos

ap i ne-a adpat oile noastre". Zis-a acela

ctre fiicele sale: „Dar unde-î acela? De ce

l-ai lsat? Cliemai-1 i datLi s mnânce
pâine !“ i a rmas Moise la omul acela, iar

ci a dat pe fiica sa Sefora de soie lui Moise.

Aceasta luând In pântece, a nscut un fiu, i
i-a pus Moise numele Gerom, zicând: „Am
ajuns pribeag In ar strina". i luând iari
femeia în pântece, a nscut alt fiu i i-a pus
numele ELiezer, pcntvuc i-a zis : „Dumne-
zeul tatlui meu mi-a fost ajutor i m’a sc-
pat din mâna lui Faraon".

Prochimen, glasul al Mea,

Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâi-

nilor Talc nu Le trece cu vederea-

Stih:

i rturisi-m-volu ie, Doamne, cu toat ini-

ma mea i înaintea îngerilor voiu cânta ie.

Dela Iov, cetire.

Cap. 2, vers. 1— 10.

poi iari venir, într’o zi, îngerii Iui

Dumnezeu, s se Înfieze înaintea

Domnului i Satan veni i eî, printre

el,s se înfieze înaintea Domnului. i Dom-
nul zise ctre Satan

:
„De unde vil ?“ iar Sa-

tao rspunse Domnului, i-i zise : „Am dat

târcoale pe pmânt i m’am plimbat în sus

i in jos*. $î Domnul zise ctre Satan : „Uî-

tatu-te-ai la robul meu Iov, c nu este niciu-

nul ca el pe pmânt, fr cusur i drept i
temtor de Dumnezeu i care s se fereasc
de ce este ru ? El se i.ine cu putere in sta-

tornicia lui i tu m’iii întrâtat pe nedrept
împotriv- i, ca s-l prpdesc". Dar Satan

rspunse Domnului, i zise :
„Cojoc pentru

cojoc I C tot ce are omul d pentru viaa lui.

Dar ia întinde-l mâna i atinge-te de osul i
de carnea lui ! S vedem dac nu te va bles-

tema in fa-i" ! i Domnul zise ctre Satan ?

„II dau în puterea la ! Numai nu te atinge de

viaa lui". Atunci Satan a plecat dinaintea

Domnului i a lovit pe Iov cu bubat negru,

din tlpile picioarelor pân în cretetul ca-

pului. $1 a luat Iov un ciob ca s se searpSnc

l edea pe gunoiu, afar din ora. Atunci

nevasta lui a zîs ctre el : ,Te ii mereu în

statornicia ta p Blestem pe Dumnezeu i
mori !“ Dar Iov i-a rspuns :

„Vorbeti cum ar

vorbi una din femeile nebune ! Ce ? Duc am
primit dela Dumnezeu cele bune, nu vom
primi oare i pe cele role?" i între toate

acestea, Iov n
f

a pctuit deloc ou buzele sale.
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Apoi:

se îndrepteze rugciunea mea..

Evanghelia dela Matclu.

l cealalt r&ndueal a liturghiei celei mai

înainte sfinite.

se

Dup aducerea cinstitelor daruri, trei meta-

nii. î îndat se prsesc de tot metaniile, ce

fac în Biseric; în chilii se fac pân în

Vinerea mare.
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DUP PAVECERNIA
Cetim Paveo^mita uea mic&, la iiare cântm
Tricâitarea iul Andrei Crîteanul, a Joîei celei

mari.

Cutarea a 4-a, glasul ai 6-lea, irmos
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m uzit-a profetul de venirea
„Ta, Doamne, i s’a te-

„mut; c vrei s Te nati din
„Fecioar i oamenilor s Te
„ari; i a grit: Auzit-am
„auzul Tu i rn’ain temut;

33
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„slav puterii Tale, Doamne 4'.

Foior aternut Te-a primit
pre Tine, Ziditorule, i pre tî-
nuitorîî Ti; acolo ai svârit
Pastile i acolo ai lucrat tai-

nele; c acolo irîmiându-se
doi din ucenicii TiJ i s’a

gtit Pastile.

Cel ce tie toate zis-a mai
’nainte apostolilor: Mergei la

oarecine i fericit este carele

poate s primeasc pre Dom-
nul cu credin, gtindu-i mai
’nainte inima foior i cin
credina cea bun.

Mintea ta, nebunule ludo,
este plin de iubire de argint
i nravul tu plin de nebunie;
c încredinându-se numai ie
punga, nici cum nu te-ai ple-

cat spre milostivire, ci i-ai
închis îndurarea inimii tale cei

împietrite, vânzând pre Cel ce
este Jnsusi milostiv.

Mintea ucigtorilor de Dum-
nezeu tocmîndu-se cu vinde-
rea iubitorului de argint, a ace-
lora s’a într’armat spre uci-

dere, iar a acestuia a tras

argintii; i atuncea mai mult
alegând spânzurarea decât
pocina, ru s’a lipsit de
vieat.

*

Srutarea ta este plin de
vicleug, îneltoruîe ludo, c
ceea ce ai zîs, bucur-te! a
fost împreun cu arma; cci
cu limba ai grit cele de unire,

iar cu voina ai gândit cele

de desprire; c ai cugetat
s vinzi cu înelciune celor
fr de lege pre Fctorul de
bine.

Srui, ludo si vinzi, srui
i nu te pleci, alergând cu vi-

cleug. Dar cine urind srut,
de trei ori, ticloase? Cine iu-

bind pre cineva, îl vinde cu
pre? Srutarea ta vdete
voina sfatului tu celui ru
si fr de ruine.* 3

Slavi, a Trainici

Nedesprit în fiin, nea-
mestecat în fee, Dumnezeu
Te numesc pre Tine, Dumne-
zeire una i întreit, ca pre
ceea ce eti întocmai cu îm-
pria i de un scaun; i strig

ie cântarea cea mare, care
se cânt întreit întru cele de
sus.'
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*s
i e^uru, a Nsctoarei

|| Z misiirea ta este mai pre-

9
sus de fire, Nsctoare de
Dumnezeu ;

c zmislirea este

H dela Duhul Sfânt, iar nu din

m smân. Iar naterea s
J

a ta-

ii nuli de legile firii, ca o nestri-

H cat i mai presus de fire de-

p cât toat naterea. Cci Cel ce

H S’a nscut, Dumnezeu este.

H Sedai u a, gtasul. al 4-lea

M Podobie A ratatu-Te -ai astzi.,.

||
Mâncând, Stpâne, împreu-

a

** n cu ucenicii Ti, ai artat cu

tain sfântul Tu sfârit, prin

frg care ne-am scpat din stric-

ri ciune, noi cei ce cinstim cins-

titele Tale patimi.m
Cântarea r S-s, Irmos:

*£

Ore Cela ce-L slvesc otile

„cereti i de Dânsul se

B
„înfricoeaz heruvimii i se-

rafimii, toata suflarea i fp-
m „tura ludai-L, bine-L-cuvân-

P „tai i-L prea înlai întru

„toi vecii".

p Plinind porunca legii, Cel ce
« a scris lespezile legii în Sinai,

p a mâncat pastile cele de de-

§§ mult i umbroase i S'a fcut

p însui Pati i jertf vie de

P tain.

5| înelepciunea cea ascuns
p din veac, învând tainele o

g§ ai artat i tuturor Apostolilor

SI Ti, la cin, Hristoase Mân-m

tuitorule, care o au dat Bise-

ricilor, purttorii de Dum-
nezeu.

JJ

U nul din voi M va da cu H
vicleug jidovilor, vânzân-
du-M întru aceast noapte. H
Aceasta zicând Hristos a tur- ft

burat pre prieteni
;
atuncea ne- IS

pricepându-se, se îndemnau f|
a se întreba unul pre altul.

||

S merindu-Te pentru noi, H
Cela ce eti bogat, sculându-Te **

dela cin i luând tergarul H
Te-ai încins cu el i plecau-

du-î grumajii, ai splat picioa- 15

rele ucenicilor Ti i ale vân-
jjj|

ztoruluî. 8*

C ine nu se va mira de înl-

imea înelepciunii Tale, lisa-

se, cea nespus i mai presus

de gând? C ai sttut înaintea
g|

lutului, Ziditorul tuturor, sp- U
land picioarele i tergându-le S
cu tergarul. iî

Ucenicul pre carele iubsa H
Domnul, czând pre pieptul

Lui a zis ctre El: Cine este

cel ce Te vinde? iar Hristos

a zis ctre dânsul : Cel ce i-a
întins acum mâna In blid.

Ucenicul luând pâine, s’a

pornit asupra pâinii, gândind
pentru vindere; a alergat la

jidovi i a zis clctorilor de

lege: Ce-mi vei da mie i eu

voiu da pre El vou?



\

*****

*

*********

*

***

S
S
3?

3?

3fS

££

S
3îS

3

fSSfeSÎ

SE

]£
3

333

33

33333

333

33

3
33

****

**

»cMom

w»c

MMc^j^wwiSwA

5E
w*

w
w
w

%
»
w
w
w

sSc

SSk

www

$c

SSSmc

wmra

wa5»S

ws

5

wmSr

w

iraS

*55

A

AwwiSMâK

€40 «0§ ÎN SFÂNA l MAREA Zi §âs M
A Treimei.

Biatjcuvânlm pre Tat&J, pre Fiul.

Pre un Dumnezeu dupre fi-

in cinstesc, trei fee laud
dupre osebire altele, iar nu
de altfel

;
c Dumnezeirea este

una în trei fee, o Stpânie,
c Tatl este i Fiul i Duhul.

i acum, a Nsctoarei.

Jzbvete-ne pre noi, lisase

Mântuitorul nostru, de înel-
ciune, de ispit i de cel vi-

|

clean. Primete pre Nascâtoa- I

rea de Dumnezeu, care se
roag neîncetat, c este Maic
i poate s Te fac pre Tine
milostiv.

Irmosul

:

S ludm, bine s cuvântm..
I

Pro Cel ce-L slvesc otile cereti..

Cântarea a 9-a, Irmos:

Naterea zmislirii cei fr
„smân este netâlcuît,

„rodul Maicii cei fr de br-
„bat este nestricat; c nate-
„rea lui Dumnezeu înoete fi-

„rile. Pentru aceasta pre tine

„toate neamurile, ca pre o
„Maic mireas a lui Dumne-
„zeu, cu dreapt credin te

„mrim".

ezând Tu la cin, Iubito-
rule de oameni, împreun cu
ucenicii Ti i descoperîndu-le
taina cea mare a întruprii
Tale, le-ai zis: Mâncai pâinea

|)

cea de vîea cu credin i m
!i
bei sângele ce s’a vrsat din H
junghierea dumnezeetei
coaste. gjm
C ort ceresc s'a artat foio- m

|

rul, unde a svârit Hristos ||
Pastile, cina ceafr de sânge
i slujba cea cuvânttoare; S*

j

iar masa tainelor ce s’au s- ||
I

vârit acolo, jertfelnic înele- i»

gtor. S
Hristos este Patile cele

j*J
mari i cinstite, c s’a mân- s#
cat ca pâinea i ca o oaie s’a

g|
|

junghiat; pentruc însui El i*

j

S’a adus jertf pentru noi. Deci

|

toi ne cuminecm îii tain cu |*
trupul i cu sângele Lui prin ^
buna credin.

|g

B inecuvântat-ai pâinea, Ce- **
la ce eti pâinea cereasc, mul- M
umînd Tatlui, Celui ce Te-a M
nscut; luând i paharul, l-aî

dat ucenicilor, zicând: Luai, *
mâncai, acesta este trupul H
Meu l sângele vieii cei ne- jj*

striccioase. g*m
A min, a zis mldielor, ade- §|c apostolilor, via, Hristos m

adevrul; de acum nu voîu H
mai bea butur din vi, pân
când o voii bea nou, întru

slava Tatlui Meu cu voi, mo-
tenitorii Mei. ' mm
V înzî pre Domnul în trei- ||

zeci de argini i nu gândeti,
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ludo, clctorule de lege, la

taina cinei, sau la cinstita sp-
lare? O, cum ai venit în c-
dere, alunecându-te de tot de
la lumin i alegându-ti spân-
zurarea l

Mâinile, cu care ai luat pâi-

nea nestricciunn, le -ai tins

de ai luat argini; gura i-ai

adus spre srutare cu înel-
lciune, cu care ai luat trupul

i sângele lui Hristos
;

ci, vai

ie! precum zice Hristos.

Hristos, Carele este pâinea
cereasc i dumnezeeasc, a

osptat lumea. Venii dar, iu-

bitorilor de Hristos, s primim
prin credin, cu buze de lut

i cu inimi curate, Pastile cele

ce se jertfesc i care "lucreaz
întru noi sfinenie.

Slava, a Treimei

P re Tatl s-L slvim, pre
Fiul s-L prea înlm, dum-

neescului Duh cu credin s
ne închinm, Treimii cei ne-

desprite, Unimii dupre fiin-

, ca luminii i luminelor, vie-

ii i vieilor, fctoarei de

viea i lumintoarei margi-

nilor.

l acum, a Nsctoarei,

Cmar cereasc i mirea-
s, numai tu una te-ai artat
pururea Fecioar; c ai pur-

tat pre Dumnezeu i L-ai ns-
cut întrupându-Se din tine
neschimbat Pentru aceasta
toate neamurile, ca pre o Mai-
c dumnezeeasc, mireas, cu

dreapt credina te slvim.

i iari Irmosul

aterea zmislirii.

i celelalte ale Pavecerniei, dupre obiceiu;
apoi Apolisui. i facem trei închinciuni toi
întocmai

; rar, i fcând u-se rugciuni de cel
mai mare, merge flecarele la chifla sa.

Cade-se a ti

C dintru aceast sfânt zî, Miezonopiiea nu
se cânt in Biseric pân la sptmâna Tom ei.

3*
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Apoi tivaj)gbgjjn deJa l.uea: at
!l1 vremea aceea, se apropia srbtoarea &&

azimelor... £2

Sfâritul :
’ S

i ou urmai dup Ei i ucenicii Lui.

Psalmul ;s0, $2
- ântuojte, Dumnefeuie, poporul Tu...

au zicem; ci induUk Începem
;

|h|

CANONUL H
Zicerea lui Chir Coama. Irmosuhie don ii ori

i troparele pe G jHp
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jjjf CAutarea l-a, glasul al ti-len, Irmos :

i
^

u tiere s'a tiat Marea

p „Roie i adâncul ceîhr-

p „nit cu valuri s’a uscata ace-

m „iai împreun fcându-se ce-

H „lor fr de arme trecere i
m „celor prea întrarmai mor-
88 „mâni Si cântare tui Dumne-

jg
„zeu cuvioasa s a cantat; cci

§§ „cu slav S'a preaslvit, Hrîs-

H „tos Dumnezeul nostru"*

m
Cea pricinuitoare a toate i

dttoare de vîea, înelep-
ciunea luî Dumnezeu cea ne-

msurat, i-a zidit eî-i cas
din Maic curat, care nu tie
de brbat; c îmbrcându-se

cu loca trupesc, cu mrire
S’a preaslvit Hristos Dumne-
zeul nostru.

Taine învând pre priete-

nii Si, gtete masa hrnitoa-
re de suflete, înelepciunea lui

Dumnezeu cea nemsurat,
i drege paharul nemuririi cu

adevrat celor credincioi. S
ne apropiem cu bun credin-

i s strigm: Cu mrire
S*a preaslvit Hristos Dumne-
zeul nostru*

ÎN SFÂNTA l MAREA ZI JOI DIMINEAA §Q» 643

m
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mm
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S auzim toi credincioii

pre înelepciunea lui Dumne-
zeu cea nezidit i fireasc,

chemând cu înalt propove-
duire*C strig : Gustai i, cu-

noscând c Eu sunt bun, zi-

A*M
cei: Cu slav S’a preaslvit M
Hristos Dumnezeul nostru.

Apoi t&râl Irmosul, In amândou stranei© Oj
Împreun. p

Cutarea a 3-a, Irmos

:

D omn fiind a toate i Zi-

ditor Dumnezeu, zidirea

„Lui-l o a unit Cel fr de
„patim srcind ; i însui El

„fiind Patile, S'a jertfit pre

„Sine pentru cei ce erau s
„moar, strigând : Mâncai
„trupul Meu si întru credin
„v întrii".

C u paharul Tu cel de ve-

selie, Bunule, carele este spre

mântuirea a tot neamul ome-
nesc, ai adpat pre ucenicii

Ti; c singur Te-ai jertfit

pre Tine însui, strigând: Bei
sângele Meu i întru credin-

v întrii.

Z is-aî mai 'nainte ucenicilor

Ti, îndelung rbdtorule:
Brbatul cel nebun, carele va
fi între voi vânztor, nu va
cunoate acestea i aceiai, ne-

înelegtor fiind, nu va^ pri-

cepe
;
îns voi petrecei întru

Mine i întru credin v în-

trii*

Sedelna, glasul 1*

Podobia: Mormântul Tu...

Cela ce a fcut blile, iz- **

voarele i mrile, învân- |*
du-ne pre noi smerenia cea m

«-*

An
im
an
ni

a *

Mm
an
an
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anmmMmM
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anMmmmM
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prea bun, s
?a încins cu ter-

gar i a splat picioarele uce-
nicilor, smerindu-Se din pri-

soseala milostivirii i înîân-
du-ne pre noi dintru adâncu-
rile rutii, unul iubitorul de
oameni.

Slava, gifasul al ii-lea.

Fodobia • Pentru mrturisire ti dumnezeetei...
* i'

Smerindu-Te pentru milos-
tivirea Ta, picioarele uceni-
cilor Ti ai splat i spre c-
ltoria cea dumnezeeasc i-ai

îndreptat; iar Petru neîng-
duind a fi splat, apoi îndat
s'a plecat dumnezeetei po-
runci; i, splându-se, cu osâr-
die se roag ie, s drueti
nou mare mil.

i acum
;

glasul ai i-lea

Podobia: A rtatu-Te-ai astzi.

Mâncând, Stpâne, cu uce-
nicii Ti, le-ai artat în tain
preasfânt junghierea Ta, prin
care ne-am izbvit din stri-

cciune, cei ce cinstim sfin-

tele Tale patimi.

Cântarea, a 4-a, Irmos :

IVI a* nainte vzând profetul
j 11 taina Ta cea negrit,
„Hristoase, a strigat: Pus-ai
„tare dragoste de întrire,
„Printe îndurate; c pre Fiul

„unul nscut, Bunule, curire
„în lume L-ai trimis

$ pre patima, ceea ce izvo-
rte neptimire tuturor celor

m
M

ih*

MMM

m
m
mm

din Adain, viind Hristoase, ai

zis prietenilor Ti: Dorit-am
s mnânc cu voi Patile aces-
tea; pentruc pre Mine, Cel
umil nscut, curire în lume
Tatl M'a trimis.

Bând din pahar, zis-ai uce-
nicilor Tai, Cela ce eti fr
de moarte: Nu voiu rnaî bea
din rodul viei, pân când voiu
vieui cu voi; pentruc pre
Mine, Cel unul nscut, curi-
re In lume Tatl M’a trimis.

Butur nou, mai presus
de cuvânt, voiu bea întru îm-
pria Mea, zis-ai Hristoase,
prietenilor Ti, cci ca un
Dumnezeu cu voi, ca i cu
nite Dumnezei, voiu fi. Pen-
truc pre Mine, Cel unul ns-
cut, curire în lume Tatl
M’a trimis.

Cântarea a o-a, Im. ou

C u legtura dragostei fiind

„legai apostolii i dân-
ii-se pre sine lui Hristos,

„Celui ce stpânete toate, li

„s'au splat picioarele cele

„frumoase, binevestind pace
„tuturor".

Ceea ce ine apa cea nei-
jgjj

|
nut i cea mai presus în vz- m

||

duh, care înfrâneaz adâncii- ||
||

rile i oprete mrile, înelep- p
||

ciunea lui Dumnezeu, a turnat |§
!|
ap în spltoare i a splat

gjj

îi
picioarele slugilor, Stpânul, m

mmw
M
¥:%
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Artat-a ucenicilor, Stpâ-
nul, pild de smerenie ; c Cel

ce îmbrac cerul cu nori, S’a
Încins cu tergtorul i a ple-

cat genunchile pentru a spla
picioarele slugilor ; întru a c-
ruia mân este vieaa tuturor

celor ce sunt

ICOS

Cântare a B-n, Irmos

]\ dâncul cel mai de jos al

i * „pcatelor m’a înconjurat
„i viforul ne mai rbdându-1,
„ca Iona strig ctre Tine,
„Stpânul: Din stricciune
scoate-m

!

j> omn i învtorM che-
mai, o ! ucenicilor, cum i
sunt, zis-ai Mântuitorule* Pen-
tru aceasta urmai pildei, pre-

cum as vzut întru mine.

Neavând cineva întinciu-

ne, tiu trebuie a i-se spla
picioarele; i voi, ucenicilor,

curai suntei, dar nu toi
;
c

voina unuia din voi nebune-
te se întrât*

CONDA'

glasul ai 2 le a,

Podobiii C ele de sus cutând...

Pâine luând în mâini vân-
ztorul, pre ascuns aceleai
le-a tins i a luat preul Celui

ce a zidit cu mâinile Sale pre
om; i neîndreptat a rmas
Iuda, sluga i îneltorul.

A propiindu-ne toi cu fric

! la masa cea de tain, s lum
li
pâinea cu suflete curate, pe-

trecând împreun cu Stpâ-
nul; ca s vedem cum spal

I

picioarele ucenicilor i s f-
li cern precum am vzut, pie-

ii cându-ne unul altuia i sp-
|j

lând picioarele unul altuia. C
li Hrîslos aa a poruncit apo-
ii

tolilor Si i niai 'nainte le
?

-a

li zis: Aa s facei. Dar na
i ascultat luda, sluga i înel-
II torul.
: i

S I N A X A R

ÎN SFÂNTA I MAREA JOI
j

Sinaxarul din Minei, apoi sceala.

In sfânta i marea Joi, dunmezeetli Prini
II care au rânduit pe toate bine, urmând preda-

ll niilor dumneaeetilor apostoli i sfintelor
i'l Evanghelii, ne-au predat s prznuim patru

||
lucruri : sfânta splare a picioarelor, cina cea

j
de tain, adic predarea înfricoatelor taine,

,i rugciunea cea mai presus de fire i vinde-

ci rea Domnului.

Stihuri la sfânta spaJare a picioarelor.

;
umnezeu ale ucenicilor picioare sear le^a

splat

|j & 1 crui picior altdat, prin Edem, la amiaz
a umblat.

Stihuri ia cina nea de tain.

li i ndoitd cina: i Patele legii, dar i Pate
li

=nou,

ci Domnul aduce, nou spre hrnire t trop

i sânge- al Su.

|i Stihuri la rug ci mea cea mai presus de Fire.

T u te rogi, Hrlstoase, Dumnezeul meu,

|| p icturi de eânge’s pe’ntreg "lipul Tul

P ari c Tu asculi de-a morii tocmeli,

l| n ar pui toate astea pe duman roelil
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Stihuri la vânzarea Domnului.

L a ce trebuesc sbii, oameni rtcii ?

P entru ce ea bete la Domnul venii ?

Oare nu de voie în lume-a venit

i pria a Sa moarte El ne-a mântuit?

IM actele evreesc avea s se jertfeasc
\m\ Vineri : era deci potrivit ca adevrul
iffli s urmeze preinchipuîrii, adic atunci
s se jertfeasc i Pacele nostru, Hristos.

Dup cum spun dumnezeetii Prini, Domnul
a luat-o in linte i a srbtorit Patele iudaic
impr un cu ucenicii Si Joi seara. In ade-
vr la Evrei fie socotete o singur zi i sea-
ra de Joi si toat Viuerea. Dup cum au spus
u dî, Domaul a srbtorit atunci impreunâ cu
ucenicii lui Patele ledi vechi. Unul din cei

care susin asîa este si dumnezeescul Hrieos-
tom, Au stat mai întâi cu toii în picioare
încini la brâu, înclai, cu toiegeleîn mâna,
gata de drum

; si au îndeplinit i toate cele-

lalte porunci ale legr, pentru ca nu cumva
Domnul s par c este un câfetor delege,
Zevedeu a pregtit fot ce trebuea pentru
srbtorirea Petelui. Marele Atanafe spune,
dei alii sunt de alt prere, c Zevedeu
era acela care ducea urciorul cu ap. In ur-

m, artând ucenicilor Si cele raai Înalte

porunci, a predat io foior, pe când se lsa
noaptea, taina Partelui nostru. „Iar dac s’a

fcut sear, lîsue S'a aezat la mas cu cei

doisprezece ucenici". Vedei deci* c acesta
nu era Patele iudaic, cci era cin, pâne,
butur i sta jos fa mas i toate mâncrile
erau pregtite la foc? înainte de a începe
Cina, aa spune dumnezeescul Hrjgostom. „s’a

sentat dela cin, i-a desbreat haina cea de
deasupra i a turnat ap în vasul do splat".
i El singur a splat picioarele tuturor. Prin
asta a vrut s-1 fac pe Iuda s se ruineze,
iar celorlali s Ic aduc aminte s nu umble
dup întâieti. Dup ce le-a splat picioarele
ii îndeamn Ia asta zicând : „Cei care vrea
s fîo întâiul s fie în urma tuturor", dându Se
El însui pild. Se pure o Ilristos a splat
picioarele lui Iuda înaintea celorlali apostoli.

In urma tuturor a venit i la Petru. Acesta,
având mai mult dragosto de Hristos, nu L-a
lsat s-J spele plcoarele; dar în urm !

j ing-
due s-î spele nu numai picioarele, ci si

mftînTe i capul. Aa dar dup ee le- a splat
picioarele, artând Prin smerenia sa o înl-
ime sufeteasc neobinuit. S'a îmbrcat din
nou eu haina Sa, S'a aezat Ja mas sî-î sf-
taete pe ucenici s se iubeasc unii pe alii

i s nu umble dup întâieti. La sfârPul
mesei aduce vorba i despre vânzare. Tisus

îi spune încet numai lui Ioan: „Acela este
cruia Eu întingând pâinea i-ovoiu da", Mân-

„j tuitornl i-a spus in oapt lui Ioan, cci dac

ar îi aflat Petru, ca unul oe eru mai înfl-
crat decât toi ceilali, ar fi ucis pe Iuda.

Iar Matei spune
:
„Cel ce a întjDs mâna odat

ou mine Îq blid". i s’a întâmplat i una i
alt». Dup puin timp, luând pâinea a zis

:

„Luai, mâncai"
;
la fel i paharul, zicând;

„Bei din acesta toi, acesta este sângele Meu
al legii celei noi. Aceasta s’o facei intru po-

menirea mea". Cu toate c a fcut acestea,

totui a mâncat i a but cu ei. Vezi c Dom-
nul numete trucul Lui pi ine i nu azimâ. S
sc ruineze cei care aduc azim la sfânta

jertf. Dup ein a intrat Satana în luda
;
mai

’nainle i! cercase numai, dar acum s a sl-
luit de tot în el. i dumnezeeasca Scriptur
spune c a plecat i s’a tocmit cu arhiereii

s'b vând pe treizeci do argini.

La sfâritul cinei S’a dus cu ucenicii în

Muntele Mslinilor, întrun Ioc numit Gbet-
simaui. Priutie multe altele lîsue le-a spus;
„Voi cu toii v vei sminti lu noaptea acyas-

s'a. Petru a zis c „Dac se vor sminti cu to-

ii, eu nu m voiu lepda de Tire !“ Era îotu-

nerec, adic In puterea nopii. i Hristos i-a

rspuns lui Petru: „Înainte de a cârta coco-
ul a dona oar, ie vei lepda de Mine do
trei ori 1“ Jn adevr, cocoul, ca s dea do
tire nu cânt numai odat, ci de dou i de
trei ori. S’a i întâmplat asia, cci atunci când
Dumnezeu i-a vdit slbiciunea firii ome-
neti, Petru â fost cuprins de o fric nem-
surat. Pentru asta Domnul î-a încredinat lui

Petru lumea, ca s fie Ierttor cu cei pc-
toi odat ce cl, prin el însui, a cunoscut
cât de uor este plecat firea omeneasc spre
pcat. întreita lepdare a lui Petru închipu-
ete pcatul tuturor oamenilor înaintea lui

Dumnezeu. Prima lepdare înîîcaj porun-
ca pe care a calcat-o Adam

;
a doua, clca-

rea legii scrise; i a treia, însi întruparea
C'ivântului. Mântuitorul a tmduit lepd-
rile lui Petru, mai târziu, prin întreita Tui

pocin, prin cefe trei întrebri ce î le-a pus:
„Petre, m iubeti ?

h

In urm, arâtându-Se om, spune ucenicilor

:

„întristat este sufletul meu pân Ia moartei"
S’a deprtat apoi ca la o arunctur de pia-

tr i S’a rugat, zicând de trei ori: «Printe,
dac este cu putin, s treac paharul acesta
dela mine

;
dar nu cura vreau eu, ci cum vrei

Tu Facâ-se voia Ta!" A spus aceste cuvinte
ca s arate pe de o parte c este i om, iar

pe de alt parte ca s înele pe diavol. Dia-
volul s-I socoteasc numai om din pricina
firii auarente ce-a artat Domnul i astfel s
nu unelteasc impiedecarea morii pc mume.
Când S'a întors Ia ucenicii Ri, i-a gsit cu-
fundai în somn. Indreplându-Se câ'ro Petru,
i-a spus aa

:
„Mei un ceas n'aî putut s

privegheai împreun cu mine ca i cum
i-ar fl spus : „Dormi î tu împreun cu cei-

m
mM
£*Mm
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lalij tu, care ai apus o ai sa lupi pentru
miue pân la moarte ?“ Trecând apoi dincolo
de pârâul GhedriJor, unde era o grdin, S’a
aezat acolo împreun cu ucenicii lui.

Domnul obinuia s vin adeseori aici. De
asta luda cunotea locul. Iuda luând câiva
soldai din cohort, urmat de mulime, a venit
la Iîsus, Ca semn de recunoatere le-a dat
srutarea, luda a dat acest semn pentrucâ
de multe ori când au pus Iudeii mâna pe El,

El a plecat nevzut din mijlocul lor. Dar a-

cum lisus mai întâi a mers la el i Ie-a spus

:

„Pe cine cutai ?“ inu-L recunoteau, dei
nu-i împiedeca noaptea, pentrucâ Scriptura
spune c erau luminai i aveau fclii aprinse
Do fric au czut la pmânt i s’au dat îna-

poi* El s'au apropia! din nou i Hristos iar

i-a Întrebat. Iuda L-a srutat, dar Iisus f-a zis:

„Prietene, pentru ce ai venit?*' Cu alte cu-
vinte, i-a zis

:
„Potrivit vreme este pentru

ceea ce ai venit
11

* Apoi spune din nou: „Ca la

un tâlhar ai venit s m prindei cu sbii i
cu bee"* Toate acestea s’au pntrecut noap-
tea, ca s nu se fac rscoal in popor. Atunci
inflcratul Petru i-a scos cuitul — i a
veau la el cuite, cci erau dup cin — a
lovit pe Malb, sluga arhiereului i i-a tiat
urechea dreapt. Tierea urechii drepte a
slugd arhiereului Ias s se îneleag c ar-

hiereul nu asculta de lege i nici nu înva
bine legea. Hristos îl ruineaz pe Petru, epu-
nâudu-i c auri frumos ca un brbat duhov-
nicesc s fac uz de cuit, i vindec urechea
lui Malh. Priozâudu-L deci pe Ilsus L-au du
legat Ia curtea arhiereului Ana, care era so-

crul lui Caiafa. Acolo erau adunai toi cei

cari cugetau împotriva Iul Hristos, farisei i
crturari. Aici se întâmpl convorbirea dintre
Petru i servitoare, precum i lepdarea lui

Petru. Intre timp, trecând noaptea, cocoul a
cântat a treia oar. Petru i-a adus aminte i
a plâns cu amar. La ivirea zorilor L-au dus
pe Hristos dela Ana la arhiereul Caiafa

;
aici

a fost scuipat în fa i au fost adui martori
mincinoi- Când s’a luminat bine de ziu,
Caiafa II trimite Ia Filat. Iar cei care L-au
adus, spune Scriptura, „u'au intrat în preto-
riu ca s nu se spurce, ci s poat mânca
Patele". Rezult deci c arhiereii i fariseii

au svârit atunci poate o clcare de lege,

dup cum spune duornezeesc uri Hriaostom,
mutând Patele; cci ei trebuiau s mnânce
Patele iu noaptea aceea ; l-au amânat îns
pentru a ucide pe Hristos. Hristos a artat
înainte de cina cea de tain c jatuuci tre-

buiau s mnânce Patele. El a mâneai Po-
tele legii noaptea, i apoi a fcut cunoscut
Patele cel desvârit. i in adevr, dup cum
s'a spus, trebuia ca adevrul s vin dup
preînchipuirea legii loan spune c toate aces-
tea s au întâmplat Joi i Joi noaptea înainte

ca ei s prâznuîasc Patele. Pentru aceasta
i noi tot Joi prâzmiîm l facem pomenire dc
acele fapte înfricotoare l cu neputin de
rostit prin cuvinte

Cu nespusa Ta milostivire, Hristoase Dum-
nezeule, miluete-ne pe noi, Amin.

Cântarea a 7-a, Irmos:

T inerii în Vavilon, de v-
paia cuptorului nu s’au

„spatmâniat, eî în mijlocul v-
„piei artmcâtidu-se, fiind rou-

„rai au cântat: Bine eti cu-

vântat, Doamne, Dumnezeul
„prinilor notri".

C lind cu capul Iuda, cele

rele mai’nainte gândind, s’a

întrîtat, vreme cu prilej cer-

când, s dea pre Judectorul
la pierzare; Carele este Dom-
nul tuturor i Dumnezeul p-
rinilor notri.

prietenilor! Hristos a zis:

Unul din voim va vinde; iar
ei uitând veselia, s’au cuprins

de întristare i de fric, zi-

când: Spune, cine este acela?
Dumnezeule al prinilor no-
tri.

Cei ce pune mâna împre-
un cu mine în blid cu obrz-
nicie, acestuia i-ar fi fost mai
bine de n’ar fi trecut prin

uile vieii nici odinioar. Pre
acesta, cine era, l-a artat
Dumnezeul prinilor notri.

Cutarea a fi-a. Irmos:

P entru legile printeti, feri-

ciii tineri în Vavilon mai H
„’nainte nevoie ptimind, au

|*J
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i n’a îneles s strige: Pre
Domnulludaî-L lucrurile i-L §J
prea înlai întru toi vecii. g#

Sf
Cântarea a 9-a, Irmo& gf

uf
p „scuipat porunca cea nebu-

||
„neasc a celui ce împria;
„î Impreunându-se cu focul

H „de care nu s’au ars, Celui ce

M „stpânete vrednica cântare

H „l-au cântat: Pre Domnul l-

jjg
„udat-L lucrurile i-L prea

*3 „înlai întru toi vecii".
*3

H F eridti apostoli, cei ce au

gjj
mâncat împreun cu Cuvântul
în Sion i, împreun petre-

ci
când, au urmat Pstorului ca

H nite miei i împreun fiind

H cu Hrlstos, de Carele nu s’au

*3 desprit, cu dumnezeescul

H cuvânt hrnîndu-se, cu mul-

H umit au strigat : Pre Dom-
H nul ludai-L lucrurile i-L prea

H înlai întru toi vecii.

Jg
Obiceiul prieteugului uitân-

H du-1 Iscarioteanuî cel cu nume

H ru, i-a gsit spre vindere

H picioarele cele ce i-s’au splat

H i mâncând pâinea Ta, adec
55 trupul cel dutnnezeesc, a ri-

H dicat vicleug asupra Ta, Hris-
m toase, î ri

?a îneles s strige:

H Pre Domnul ludai-L lucru

-

îjf
rile i-L prea înlai întru

U toi vecii.

H Neînelegtorul a luat toi-

ag pul Tu cel deslegtor de p-
li

cat i dumnezeescul sânge
carele s’a vrsat pentru lume;
d&r nu s'a ruinat bând din
acela ce-1 vându-se cu pre,
nici de rutate nu s

?

a scârbit

D in ospul Stpânului i §[
„din masa cea nemuri-

||
„toare, venii credincioilor la H
„loc înalt, cu gânduri înalte gjf

„s ne îndulcim, pre Cuvân- g*
„tul cel prea înalt din cuvân- ||
„tul Lui cunoscându-L, pre Ca-

gj
„rele ÎI slvim.

||
Zis-a ucenicilor Cuvântul, în M

tain învându-i : Mergei în |§
loc înalt, unde gândul se în-

trete, de gtii Pastile prin
gg

cuvântul adevrului cel fr M̂
de aluat i întrirea darului m
s o slvii. H
Tatl M^a nscut mai ’nainte ||

de veci pre Mine, înelepciu- m
nea cea împreun lucrtoare;
i M’a zidit începtur cilor 3*

Lui, spre lucrurile ce se svâr-
ese acum cu tain. Cci Cu- M
vânt fiind din fire nezidit, prî- U
mese numirile trupului celui

||
ce am luat acum. ^
Precum sunt om din fire,

gg
iar nu dupre nlucire, aa i Uf
firea ces’a unit cu Mine, Dum-
nezeu este, dupre socoteala II
întoarcerii firilor întru sine.
Pentru aceasta sM cunoa-

gg
tei pre Mine un Hristos, Ca- ^
rele pstrez acele din care ||
sunt i cele ce sunt. St
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Svetllna, (ie tret on-M
*3

H Cmara Ta, Mântuitorul
meu, o vd împodobit i îm-

H brcminte nu am, ca s intru

într’lnsa. Lumineaz-mi haina

^ sufletului meu, datatorule de

H lumin i m mântuete.

LA LAUDE

jjHf Punem Stlhirîle pe 4 §1 cutm aceste Stlhlrl,

H glasul ftl 'lea, singur fîa&ul.

H Adun-se acum soborul ji-

fg dovilor, ca s dea lui Pi lat

îs pre Ziditorul i Fctorul tutu-

ror, O, nelegiuiii, o, necredin-
j

SI cioii ! C rânduesc spre ju-

f[jf
decat, pre Cel ce vrea s vie

s judece vii i morii; pre Cel

H ce vindec patimile, îl gtesc

H spre patim. Doamne, înde-

H lung rbdtorule, mare este

jj|
mila Ta, slav ie.

MB
#3 Iuda cel fr de lege, Doam-

j

H ne, carele i-a întins mâna în
j

blid, la cin împreun cu Tine,

U i-a întins mâinile fr de lege

jg
cas ia argînii; i cel cegân-

ff dea pentru preul mirului nu
$*a temut a Te vinde pre Tine,

H Cel fr de pre; cel ce î-a

H tins picioarele s i-le speli Tu,
M Stpânul, Te-a srutat cu vi-

li cleug, ca s Te dea celor fr
** de lege. i lepdându-se din

H ceata apostolilor i aruncând

H cei treizeci de argini, n’a v-
H zut învierea Ta cea dea treia

H zi, prin care miluete-ne pre

H noi.m

luda vânztorul, viclean

fiind, cu srutare viclean a

dat pre Mântuitorul, Domnul;
pre Stpânul tuturor ca pre

un rob L-a vândul jidovilor.

Ca o oaie spre junghiere, aa
a urmat mielul lui Dumnezeu,
Fiul Tatlui, unul cel mult
milostiv.

1 uda sluga i vicleanul, uce-

nicul i pizmreul, prieten i
diavol, din lucruri s

J

a artat
c urma învtorului i întru

sine cugeta de vânzare. C
zicea întru sine: S-l dau pre

acesta i voiu dobândi banii

ce se adun. i cerca s vân-

d i mirul i pre Hsus s-L
prind cu vicleug. Dat-a s-
rutare i a vândut pre Hrîs-

tos. Ca o oaie spre junghiere,

aa a urmat unul cel mult mi-

lostiv i iubitor de oameni.

Slavii, iji acam; glaflml «welat-

p re Carele fsaia mai ’nainte

miel L-a numit, vestindu-L, A-

cela a venit spre junghiere

de bun voie i î-a dat spa-

tele spre bti i flcile spre

lovire cu palmele i faa nu

i-a întors despre ruinea
scuipriior î s'a osândit cu

moarte de ocar. Toate de

bun voie le-a primit, Cel fr
de pcat; ca s drueasc
tuturor învierea cea din mori.

KCStC!
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Stilurile. trasul ui 8-lea, sluur glasul.

Astzi s’a adunat soborul

cel viclean asupra lui Hrîstos

i s’au sftuit asupra Lui cele

dearte ca s dea Iui Filat

spre moarte pre Cel nevino-

vat Astzi î-a pus asupra Iu-

da sugrumare pentru bani i
s’a lipsit de amândou viei-

le: de aceast trectoare i
de cea dumnezeeasc. Astzi
Caiafa a profeit fr de voie,

zicând : Mai bine este s piar
unul pentru popor. C a venit

s ptimeasc pentru pcatele
noastre, ca s ne scape pre

noi din robia vrjmaului; ca

un bun i iubitor de oameni,
£1 rl.-G L

Stil; el ce a mâueat pâinea Mea, s-mriT
asupra Mea vicleug

Astzi îi ascunde Iuda faa
cea iubitoare de sraci i-i
descopere chipul lcomiei; nu
se mai grijete de sraci, nu
mai vinde înc mirul celei
pctoase, ci mirul cel ceresc

i dintr'însul dobândete bani.

Xlearg (a jidovi, zicând celor

fr de lege : Ce-mi vei da
mie i eu voht da pre el vou?
O, iubire de bani a vânzto-
rului! Face vânzare lesne de
cumprat Pre voia cumpr-
torilor face negutoria Celui

ce Se vinde; nu se scumpe-
te la pre, ci~L vinde ca pre

un rob fugar. C obiceiul furi-

lor este s lepede cele de cin-

ste. Acum ucenicul a aruncat

câinilor cele sfinte; c turba-

rea iubirii de argint l-a f-
cut pre el a se întrâta asu-

pra Stpânului su; de a c-
ruia ispit s fugim, strigând

:

îndelung rbdtorule, Doam-
ne, slav ie.

Stih- IfcSia aiar i grftiu împreuna, asupra
Mea opteau toi vrjmii Mei.

Nravul tu este plin de vi-

cleug, ludo fr de lege; c
bolnvîndu-te de iubirea de

argint, ai câtigat urîciune de

oameni. Dar dac iubiai bo-

gia, pentru ce ai mers la Cel

ce înva pentru srcie? Iar
de-L iubiai pre Dânsul, pentru

ce ai vândut pre Cel fr de

pre, dându-Lspre ucidere?

Splmânteaz-te, soare, sus-

pin pamantale i clti nându-

; te, strig: Cela ce nu ii minte

rul, Doamne, slav ie.

;s uvant îâr de lege au pus asupra Mea...

Nimenea s nu fie neîmpr-
tit etnii Stpânului, o, cre-

dincioilor! Nimenea s nu
vie acum la mas cu vicleug,

ca Iuda. C acela luând pâi-

nea, s
J

a lipsit de pâinea vieii,

fiind numai chip de ucenic,

iar cu fapta ucigtor de fa.
Cu jidovii veselindu-se i cu

apostolii împreun petrecând,

I urît a srutat i srutând a

vândut pre Cel ce ne-a rs-
cumprat pre noi din blestem,
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pre Dumnezeul i Mântuito-
rul sufletelor noastre.

m
w.

Slav; glas aceiai.

Caut mai tms:

Nravul tu este plin de vicleug.,.

i acum, glasul al 5-lea,

I ndreptând spre cele de tai-

H na, Doamne, pre ucenicii Ti,
ii i-ai învat, zicând : O, prie-

H tenilor! Vedei s nu v des-

î|
part de Mine vreo fric; c

|| de i ptimesc, dar pentru

U lume ptimesc.S nuv smin-

ti til deci întru Mine, c n'am

Uf venit s-Mi slujeasc cineva

8
Mie, ci s slujesc Eu i s-Mi
pun sufletul rscumprare
pentru lume. Ci de-Mî suntei
prieteni, urmai Mie; cel ce

||
voete s fie mai mare, s fie

mai mic; stpânul, ca sluga.

U Petrecei intru Mine, ca sa

aducei struguri, c Eu sunt

|| via vieii.

mmm

mmM
M
m

Bine este a ne mrturisi Domnului,,

i celelalte.

Cetim apoi Ceasul Intâiu, la carele zicem

troparul proorocii, glasul al 3-lea.

m
mmMMmM
3»m
8#

m
3»m

Cela ce ai fost lovit cu pat-

ina pentru neamul omenesc

H i nu Te-aî mâniat, sloboze-

te din stricciune vîeaa noas-

tr Doamne, i ne mântuete
pre noi.

»)L
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Slav, ei acum; iot acesta.

Prochimen, glasul l-iu:

s cunoasc limbile c numele Iî este

Domnii 1.

Stih:

Dumnezeule, cine se va asemna 'jie?

Din proorocla lui leremia, cetire.

Cap, 11—12, vere. 18—15.
\

Mljomnul ml-a descoperit ca s tiu i mi-a

IIlO artat faptele lor. Eu ins, ca un miel

IsMI blând, dus la i
unghi ere, nici nu tiam,

c ei urzesc gânduri rele împotriva meat

zicând
:
„S-i punem lemn otrvit In mâncarea

lui i s-l smulgem de pe pmântul celor vii,

pentru oa nici numele s nu î se se .mai

pomeneasc “ Dar tu, Doamne al puterilor,

judectorul cel drept, cel ce corci inimile i
cele din lâuntru, d-mi efi vd rzbunarea ta

asupra lor, pentruc ji-am încredinai pricina

mea- De aceea a* zice Domnul despre oame-

nii din Anatot, care caut sufletul meu l zic

:

„Nu mai proroci in numele Domnului, cas
nu mori de mâincle noastre*

1

- De aceea aa
zice Domnul Savaot :

„Iat, ii voiu cerceta i
tinerii lor vor muri de sabie, iar fiii lor : i gg
fiicele lor vor muci de foame ;

Nu va rmâ- gg
nea rmi dela dânii, cci voiu aduce ^
necaz asupra oamenilor din Anatot, în anul

cercetrii lor“. g*
De voiu intra la judecat cu tine, Doamne,

dreptatea va fl de partea ta, i totui, de drep- $£§

tate voiu s gresc cu tine: „ Pentru ce calea

necredincioilor este cu izbând i pentru ce {hi

toi clctorii de lege sunt in fericire? Tu £$
Dai sdit i ei au prins rdcini, au crescut gt
i au fcut roade i tu eti aproape numai g
de buzele lor, iar de inima lor eti departe

Pe mine îns m tii, Doamne, ra vezi î
cerci cum îmi este inima fa de tine. Ose-

beste-i dar, ca pe nite oi de junghiat, i
pregtete I pentru ziua junghierei Pân când gî?

va jeli ^ra i iarba (ie prin toa'e rile se g#
va usca? Dobitoacele l psrile pier pentru gg
necredina locuitorilor ei, cci acetia zic; jHg

„Domnul nu vede cile noastre !“„Dac aler- M
gând cu cei pedetri, ai ostenit, cum te vei

gj|
lua la întrecere cn caii? i dac nu eti g*|
neprîmejdiilt intrio ar panic, ce vei face

la revrsrile Iordanului ? Cci l îraîi ti i
casa tatlui tu se poart necredin cios cn tino, gj?
i strig tare în urma ta, l chiar când îi

gresc bine nu te încrede într'inii, zice Dom- gjf

nul, Prâsit-am casa mea i motenirea mea g|
am lsat-o; dat-am pe iubita sufletului meu gf
în mâînele vrjmaului ei- Fcutu-s’a niote-

iiirea mea pentru mine ca un leu din pdure,

B
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ridicându-i glasul împotriva mea i de aceea
am urii-o. Motenirea mea s'a fcut pentru
oaiae ea o pasre pestri, asupra creia au
flvâlit din toate prile eelelaite psri hr-
pree. Strângei-va i v ducei toate fiarele
câmpului, ducei-vâ l-o mâncai, Mulime
de pstori au clcat via mea, clcat-au cu
picioarele lor partea mea; partea mea cea
lufcliâ au fcut-o deert neroditor. Pustietate
au fcut- o î ea in pustiirea sa plânge Înaintea
mea. Toat ara e pustiit, pentruca nici pe
un om nu-l doare inima de aceasta. Pe toate
dealurile din pustie au venit prdtori, cci
sabia Domnului mistue totul dela o margine
la alta a rii i uiciun murilor n'are pace.
Semn st-au grâu i au secerat spini! Mun-
cit-au grâu i n’ati avut nioiun folos! Rui-
nai-v dar de asemenea venituri ale voastre,
pe care le avei din pricina mân ei celei
aprinse a Domnului! Aa zice Domnul despre
foi vecinii mei cei ri, care npdesc asupra
prii pe care el a dat-o do motenire popo-
rului su Israil: Jst&, îi voiu smulge din
pmântul lor, i casa Iui luda o voiu smulge
din mijlocul lor. Dar dup ce îi voiu smulge,
iari ii voiu. întoarce i-i voiu milui, i voiu
aduce pe fiecare la arina sa-iJa ogorul su.

V

Prochimen. glasul \a] &-|©s

RUgai-vâ irsplii Domnului, Dumnezeului
nostru.

Stih;

cunoscut este to ludeea Dumnezeu , îb rsrail
mare este numele Lui-

In Sfânta i marea zi Joi
SEARA

Tacâm mai de vreme, la b ceasuri din el, i
binecuvântând arhiereul sau preotul.

Începem Vecernia.

Apoi: D oamue strigata-am, p© giaaul ai iMes.
i puoom atihtrlle pe 10, cântând aceste

stibirî al© zilei, glasul aL 2-lea. singur glasul,

repetându-le.

Sdun-seacum soborul jido-
vilor, ca s dea lui Pilaf

pre Ziditorul i Fctorul tu-
turor. O, nelegiuiii, o necre-
dincioii! C rânduesc spre

Mmm
3»

W¥

MM
judecat pre Cel ce va s vie, H
s judece viii i morii; pre
Cel ce vindec patimile îl gtesc
spre patim. Doamne, înde-
lung rbdtorule, mare este p
mila Ta, slav ie.

I uda cel fr de lege, Doam
ne, care i-a întins mâna în
blid, la cin împreun cu Tine 81
î-a tins mâinilefr de lege ca
s ia argintii; i cel ce gândia M
pentru preul mirului, nu s’a M
temut a Te vinde pre Tine, m
Cel fr de pre; cel ce î-a §|
tins picioarele s i-le speli Tu,
Stpanul

,
Te-a srutat cu vide*

ug, ca s Te dea celor f- g*
r de lege.i lepdându-se din H
ceata apostolilor i aruncând ||
cei treizeci de argini, n’a vzut £#
învierea Ta cea de a treia zi, H
prin care miluete-ne pre noi.

||
luda vânztorul viclean fi- M

ind, cu srutare viclean a m
dat pre Mântuitorul, Domnul; H
pre Stpânul tuturor, ca pre

|jjj

un rob L-a vândut jidovilor, g#
Ca o oaie spre junghiere, aa gj
a urmat mielul lui Dumnezeu, p
Fiul Tatlui, unul cel mult M
îndurat. m

luda, slugai vicleanul, u ce-
|J

nicul i piztnreful, prieten p
i diavol, din lucruri s’a ar- |f
tat c urma învtorului, dar
întru sine cugeta de vânzare. MC zicea întru sine: S-l dau M
pre acesta si voiu dobândi §3M



nit pierderea. Ferete, Doam-
ne, sufletele noastre de o
neomenie ca aceasta, Cel ce

însumi eti neasemnat în în-

delunga rbdare.

1E1&E CU EVANGHELIA

li urnind lina.

Prochimen, glasul 1 iu,

Scoate-m, Doamne, dela omul viclean i de Ia

brbatul nedrept m izbvete.

Stih :

C are gândia nedreptate in inim toat ziua.

Deln Ieire; cetire

Cap. IU» vers.. IU- IU.

I
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kk
banii ce se adun; i cerca

H s vând i mirul i pre lisus

h s-L prind cu vicleug. Dat-a

jS| srutare i a vândut pre Hris-

g tos. Ca o oaie spre jtmghiere,

H aa a urmat unul cel milostiv

H i iubitor de oameni.
Bag q

1 re Carele Isaia mai ’naînte

H miel L-a numit, vestindu-L,

Hî Aceia a venit spre junghiere

H de bun voie i i-a dat spa-

li
tele spre bti i flcile spre

H lovire cu palme i faa nu

J* i-a întors despre ruinea
W, scuipârilor i S*a osândit cu

H moarte de ocar. Toate de

H bun voie Se-a primit, Cel fr
de pcat, ca s drueasc

g tuturor învierea cea din mori.
ÎHi niava, t &oum: glasul &] Meam *

H luda cu adevrat este fiul

H viperilor, celor ce au mâncat

H man în pustie i au cârtit

$£ asupra hrnitorului; c înc

H fiind bucatele în gurile lor,

cleveteau asupra lui Dumne-
H zeu, ne mulumitorii. i

acesta, necredinciosul, iind

H în gur pâinea cereasc, a

H fcut vindere împotriva Mân-

p tuitorului. O, minte nesioas
H i îndrznire fr de omeniei

H Pre Cel ce hrnete L-a van-

ii dut i pre Stpânul, pre Ca-

ii
rele iubea, L-a dat spre

M moarte! Cu adevrat fiu al

H acelora este nelegiuitul acesta

l cu dânii împreun a moste-

ia-a Domnul ctre Moi90 : „Pogoar-te
de griete poporului, s sein curat
astzi i mâine, i s-i spele hainele»

ca s fie gata pentru poimâine» cci poimâine
$e va pogor1 Domnul Înaintea ochilor a tot

poporul pe muntele Si nai. Sâ-i tragi poporu-
lui hotar împrejurul muntelui i sâ-i spui:
pzii-vâ de a v sui in munte i de a v
atinge de ceva din el, cci tot cel ce se va
atinge de munte va muri. Nici cu m&uas nu
se ating de el, c va fi ucis cu pietre, sau
se va sgeta cu sgeata; nu va rmâne în

via, fie om» fie dohidoc. Iar dac se vor
deprta tunetele i trâmbiele i norul âe pe
munte, se vor putea sui în munte". Pogoiin-
du-ae deci Moise din munte la popor, a sfinit,

poporul» l aplându-i ei hainele, le*a zis

Moise: „S fii gata pentru poimâine i de
femei s nu v atingei!". Iar a treia zi, când
s’a fcut ziu, erau tunete i iulgere î nor
des pe muntele Sinai, i sunet de trâmbie
foarte puternic. i s’& cutremurat tot poporul
în tabr. Atunci a scos Moise poporul din

tabr intru întâmpinarea lui Dumnezeu i
au stat la poalele muntelui. Iar muntele Si-

nai fumega tot, c se pogoriso Dumnezeu pe
dânsul în foc; i se ridica de pe dânsul fum
ca fumul dintr’un cuptor, l tot muntele se

cutremura puternic, de asemenea l sunetul

trâmbiei se auzea din ce In ce mai tare; i
Moise gria, iar Dumnezeu îi rspundea cu
glas.

Prochimen» giiaâui &-ie&

S coate-m dela vrjmaii mei, Dumnezeule»

i de cei ce se scoal asupra mea, mânui-

ete-m.
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Stih;

Seap-mâ de cei ce lucreaz frdelegea

Delii Iov, uRirc.

Cap. 3S, vers, 1-23, Cap, 42, vers. 1-5,

B unei Dumnezeu i-a rspuns lui Ioy, iijn

sânul vijeliei i Da zis: „Cine este cei
;e pune proiiiti sub obroc, prin cuvinte

getule de înelepciune ? Incinge-i, deci, coap-
sele ea uu om i eu ie voiu întreba i tu
iau vei da învtur,! Unde eraitu, când ni»
întemeiat pmântul ? Spunc-mî, dae tii eii

spui. tii tu cine a hotârit msurile pmân-
tului, sau cine a întina deasupra iul lanul de
msurat? Tu ce au fost întrite temeliile lui,
sau cine a pus piatra Iui cea din capul un-
ghiului, atunci când stelele dimineii cântau
laolalt i toi îngerii Iui Dumnezeu m sr-
btoreau,? Cine a închis marea cu pori, când
ea iei nvalnic, din sânul firii, i când Si

ddui ca vemânt negura i norii drept scu-
tece 1

Apoi L-am hotrnicit hotarul meu i
l-am pus pori i zvoare, i am zis: Pân
aici vei veni i mai departe nu te vei întinde,
aici se va sfrâma trufia valurilor tale! Ai
poruncit tu dimineii, vreodat iu viaa ta,
i iui artat aurorei care este locului ei. cas apuce pmântul de coluri i sa scuture
pe nelegiuit! de pe pmânt? In revrsatul
zorilor, pmântul sc face rou ca roiile po-
cet i ia culori ca de vemânt. Cei ri râ-
mau fr un ap tea (prielnic lor) i braul
ridicat este frânt. Sosit-al tu pân la Izvoa
rele mrii sau te-ai plimbat pe fundul pr-
pastie! ? Arâtetu-J-saii oare porile morii) i
porile umbrei, vz ut u-le-ai? Gugetm-ai oare
cât e pmântul de lung i cât de lat? Spune,
dac. ai tiin? Caro drum duce la palatul lu-
minii i care este slaul întunericului? Cas tii s-l cluzeti in cuprinsul Ini i s
poi s nimereti potecile care duc la el
acas. De bun seam tii, cci lu le nscu
sei i numrul zilelor tale e grozav dc ma-
rc. Ajun s-ai iu la cmrile ‘zpezii? Vâ-
zut-ai tu cinrile grindin©!, pe care le f

n

deoparte pentru vremuri de prâpfid. pen-
tru zilele de râsboiu l de nval ? Atunci
Iov a rspuns Domnului i a zis: „tiu c
poi s faci orice i c nu este niciim gând
care sâ nu ajung pentru tine fapta. Cine
cuteaz ai zis tu, s bârfeasc planurile mele,
din lips de Înelepciune? Cu adevrat, am
vorbii, fr s îneleg, despre lucruri prea
minunate pentru mine — i nu tiam, Ascul-
t— ai spus tu Iar i eu voiu vorbi, fe voiu
întreba i tu îmi vei da învtur. Din spuse-
le unora i altora auzisem despre line, dar
acum ochiul meu to^a 'zut.

Dîjj Proroocia lut Isuia, cetire.

Cap. ou, vers, 4—11.

omuul.Dumnezeu mi-a dai mie limb de
ucenic, ca s ilu sâ gr&esc celor
desndjduii. In fiecare diminea

el deteapt, trezete urechea mea. ca e
ascult ca un ucenic. Domnul Dumnezeu
ini -a deschis mie urechi, dur eu nu
Wa.ro împotrivit i nici nu m’iiro dat in a*
pof Spatele melc le-am dat spre bti
l Kâlcile mele spre pluiuiri i faa mea nu o
am întors de ctre ruinea scui parilor. i
Domnul Dumnezeu mi- a ujutat l nu ani fost
rutinat. Pentru aceasta am i întrit faa nu a
ca o cremene, cci tiam câ nu voiu fi fcut
de ocar. Aprtorul meu este aproape, (line
vrea s so npusteasc asupra mea? S ne
msurm împreun ' Cine este profîvnicul
mou? S se apropie I lata Domnul, Dumne-
zeu îmi «ste întru ajutor; cine m va osândi?
Tat ea uu vestmânt vecbfu toi se vor pr-
pdi i molia ii va mânca! Cine din voi se
tome de Domnul, s asculte glasul slugii
sale! Cel cure umbl în întuncrce i fftrâ

lumina, aî ndj firiaseâ intru numele Dom-
nului i s se bizuie pe Dumnezeul lui! Voi.
coi care aprindei focul i pregtii sgei
arztoare, aruncai <rvft în focul sgeilor voas-
tre pe care i-ai aprins! Din mâna mea vi
se întâmpl una ca aceasta; pe patul durerii
vei fi culcai

!

Apoi, Kctema cea mic,

Mea.

îînte Dumnozoule,,,

T’rochiirenuJ Apostolului, glasul al

; oierii poporului s'au adunat într una asupra
Domnului i asupra [Insului Iui.

Stih:

l entru ce e'au lulrâtat neamurile i popoa-
rele au cugetat colo dearte.

APOSTOLUL
Din ou Mea întâia cea ctre CorIntoni a

sfântului Apostol iVvel, cetire.

Cap, 1 1, vers. 23-32,

railor, eu dela Domnul
am primit ceea ce vam

dat i vou i anume, c Dom- §
nul Iisus în noaptea în care
a fost vândut, a luat pâine
i mulumind, a frânt i a zis:
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„Luai, mâncai, acesta este

Trupul Meu, care se frânge

pentru voi; aceasta s facei

în amintirea Mea“. Luând de
asemeneaî paharuldup cin,

a zis: „Acest pahar este

Aezmântul cel Nou întru

sângele Meu, aceastas facei

de câte ori vei bea în a»

mintirea Mea. Pentruc ori

de câte ori mâncai pâinea

aceasta i bei acest pahar,

vestii moartea Domnului,
pân va veni. De aceea cei

ce va mânca pâinea aceasta,

sau va bea paharul Domnu-
lui cu nevrednicie, va fi vino-

vat fa de Trupul î Sângele

Domnului. S se ispiteasc

dar omul pe sine, i aa s
mnânce din pâinea aceasta

i s bea din acest pahar.

Cci cel ce mnânc î bea din

ele cu nevrednicie, acela m-
nânc i bea siei osând, ne-

socotind Trupul Domnului. De
aceea muli din voi sunt bol-

navi i betegi, i nu puini

,

mor. Cci dac ne-am judeca

pe noi înine, atunci n’am fi

judecai. Fiind îns judecai,

ne pedepsim de Domnul, ca

s nu fim osândii cu lumea.

Aliluia, glasul al (Mea.

aricii este cel ce înelege pre sracul i mi-
elul

;
în ziua cea rea ya scpa pre el Domnul.

stih

V râjmaii mei au zis mie rele, c&nd va muri
i s piar numele lui

Stili :

el ce mnânc pâinile mele, a mrit asupra
mea vicleug.

Evanghelia deJa Matei u.

is-a Domnul ucenicilor Si
:
„titî c dup

dou zile an s fie Pastile,..

i la rând dumnezeeasen Liturghie a marelu

Vasilie In loc de cântarea Heruvimului, cântm
acest Tropar, glasul al (3 Iea

;

Cinei Tale cei de tain, astzi

Fiul lui Dumnezeu prta m
primete; c nu voiu spune

vrjmailor Ti taina Ta, nici

srutare îi voiu da ca luda.

Ci ca tâlharul m mrturisesc
ie : Pomenete-m, Doamne,
întru împria Ta.

Iar in locul Axionului, cântm Irmosul
cântrii a 9-a:

Din ospul Stpânului.,.

i In loc de Chinonie. cântm iari troparul

;;inel Taie cel de tain...

i când se împrtesc cu dunmezeetile

taine, îl cântm de multe ori, pân
se împrtesc toi.

«i în im. de : s sc umple gura noastr de

lauda Ta, Doamne...

tot troparul de mai sus.

Dup rugciunea Amvonului, se iace splarea

i urmarea ei, precum arat Tipicul. Apoi se

d anafura i apollsul. Iar la mas mâncm
ou untdelemn i bem vin. Cetim Pavecernia

cea mic, la care cântm Tricântarea oare

urmeaz dup rândueala splrii
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RANDUEALA
88 Go «t: bau© 1% nf&nta i ttumnezeeaica splare
88 & picioarelor. 1» Joia cea marem
¥# Dup rugciunea Amvonului, iese preotul,

8£ precum este îmbrcat, aîar& pe ua cea mare
a bisericii cu cdelnia in mân i merg

3*8 înainte cu fclii aprinse, unde este gtit
jt^ splarea de eclesîarhul, fiind rânduii 12 frai

*8 cari sunt s se spele de cel mai mare. Intre

n cari trebuie sa fie un portar i ud econom,

*8 îu chipul lui Petru. Ieind cei doisprezece

88 '.Anta Psalmul 60, apoi Cântreii Încep a
88
88
88
88
88
88
88

*8
$8
3*8

3*8

cânta aceste tropare din Canonul
din Joia mare.

Cântarea a 5-a, glasul ni fMt*©, irmos ,

u legtura dragostei fiind

^“"„legai apostolii i dându-
„se pre sine lui Hrîstos Celui

„ce stpânete toate, li s'a

J| „splat picioarele cele fru-
gi „moae, bine vestind pace

*1 „tuturor^.
#8

H Ceea ce ine apa cea nei-
3*8 mit i cea mai presus In

H vzduh, care înfrâneaz a-

jg dâncurile si oprete mrile,

m #M
înelepciunea lui Dumnezeu, m
a turnat ap în spltoare i U
a splat picioarele slugilor, g»
Stpânul. i

Artat-a ucenicilor, Stpâ- m
nul, pild de smerenie.C Cel

ce îmbrac cerul cu nori, S'a sj

încins cu tergtorul i a plecat 1*
genunchile de a splat picioa-

gj
rele slugilor; întru a Cruia
mân este vieaa tuturor celor H
ce sunt.

Apoi cânt&tu i aeente «dftmrl nle splrii,
glasul Mu, singur glasul

mm
8*m

Ceia ce Te-ai încins cu ter- 1

j»
gtorul i ai splat picioarele î*
ucenicilor, Hrîstoase Dumne-

«J
zeule, spal Intinciunea sufle- 8$

tului nostru i ne încinge pre §J
noi cu legtur duhovniceasc, **

ca s facem poruncile bun- U
taii Tale. **

Glasul al 2-lea

V rând s lum mare facere jj#

de bine, credincioii s aler- s*

gm cu bun cucernicie la cins- H
tita splare. Nu întineiunea g*
trupeasc splând, ci sufletele jjJ

în tain sfînindu-ne. C Hris-
gj

tos, Mântuitorul nostru, Cel ce m
caut pre pmânt i-l face de ||
se cutremur, Se pleac însui 8*

pre Sine i Se atinge de tlpi §}
de lut, druind tare înlare
asupra a toat puterea pro- H
tivnic. Acestuia cu bun mul-
umit s-I strigm: Cela ce m
ne-ai artat nou cale prea
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bun înlare, smerenia, mân-
tuete-ne, Bunule, ca un iubi-

tor de oameni.

Asemenea

:

Petru se sfias î se spele pi-

cioarele, de preacuratele mâini,
cu care Adam s'a zidit; dar a
auzit; De nu te voiu spla pre
tine, nu ai parte cu mine. i
aa de mult fric fiind cuprins,

a strigat ie: Doamne, nu nu-
mai picioarele s-mi speli, ci

i mâinile i capul. 0, mari da-
rurile Stpânului ! c fgadu-
ete a face prtai darului Su
pre ucenici i a avea parte cu
dânii întru slava ceanegrit;
precum î Ia paharul cel de
tain a zis; c-1 va bea acela
nou împreun cu dânii, în-

tru împria cerurilor. Crui
pahar învrednicete-ne i pre
noi, ca un milostiv i de oa-
meni iubitor.

GU&sul al 8-lea.

Astzi, cel neapropiat dupre
fiin, lucru de rob a luat; cu
tergtorul S'a încins, Cela ce
îmbrac cerul cu nori ; ap a
turnat în spltoare, Cela ce
a desprit Marea Roie

;
i

plecând genunchile, a început
a spla picioarele ucenicilor i
a le terge cu tergtorul cu
carele era încins. i când le-a

splat picioarele/ ucenicilor
le-a zîs: Voi curai suntei,

dar nu toi
; însemnând pre

cel ce L-a vândut
Slav, glasul al 6-lea.

Mai bine ar fi fost, ludo, de
nu te-ai fi zmislit în pântecele
maicii tale; mai bine ar fi fost

ie, vânztorule, de nu te-ai fi

nscut, înstrinatule dela Fiul

lui Dumnezeu. C prin tine s
ra

rupt cununa ucenicilor lui Hris-
tos i via cea adevrat o a
cules tâlharul cel ce s’a rs-
tignit Prin tine s'a tiat îngr-
direa l Biserica cea nefcut
de mân o au stricat clcto-
rii de lege. Fie, c de mirul ce-
lei pctoase te-ai ruinat, c
era de mult pre; dar cum nu
te-ai temut a vinde celor fr
de lege sângele Celui drept?
Mai bine ar fi fost vânztorule
de nu te-ai fi nscut, înstrina»
tule dela Fiul lui Dumnezeu.

i acum, glasul al 8-lsa

:

Cu dormire diavoleasc fiind

cuprins Iuda, a adormit întru
moarte. Vreme era s prive-
gheze, vreme era s se tre-

zeasc; s-î suspine Inima, s-i
lcrmeze ochii, cu cântares
privegheze; c mare este tria
crucii; Hristos este lâng ui;
Patile ce vor s se jertfeasc
au venii Slav ie, Doamne,
slav ie!

Apoi, Eoteniile acestea

;

Cu pace Domnului s ne
rugm!
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P entru paceadesus i pentru
mântuirea sufletelor noastre.

Domnului s ne rugm.

P entru pacea a toat lumea,
pentru bunstarea sfintelor lui

Dumnezeu Biserici i pentru
unirea tuturor, Domnului s ne
rugm!

pentru ca sa se binecuvin-
teze i s se sfineasc splarea
aceasta, cu puterea, eu lucrarea
i cu venirea Duhului Sfânt,

Domnului s ne rugm

!

P entru cas fie apa aceasta
spre splarea spurcciunii p-
catelor noastre, Domnului s
ne rugm!

Pentru ca s ne izbvim noi

de toat suprarea, mânia i
nevoia, Domnuluis ne rugm

!

Apr, mântuete, miluete
i ne pzete pre noi, Dumne-
zeule, cu darul Tu

!

Pre preasfânta, curata, prea
binecuvântata, slvit Stpâna
noastr de Dumnezeu Nsc-
toarei purureafecioaraMarîa,
cu toi sfinii pomenind- o; pre
noi înine i unul pre altul î
toat vieaanoastr lui Hrîstos,

Dumnezeu, s o dm.
KcionisuJ :

C Tu eti curirea sufle-

telor noastre i ie slav înl-

m. Tatlui i Fiului i Sfân-
tului Duh, acum i pururea i
în vecii vecilor.

Apoi preotul, sau cel mai mare, se roag eu
glas mare.

D oamneipreabunuIeDum-
nezeu, Cela ce eti neapro-

piat cu Dumnezeirea, Carele ai

luat chip de slug î spre în-

chipuirea smereniei cei mântu-
itoare ai splat picioarele uce-
nicilor Ti cu preacurate mâi-
nile Tale î le-ai ters cu ter-
gtorul, caut iacum spre noi,

nevrednicii robii Ti, cari ur-

inm smereniei Tale, celei atât

de preaslvîte, î ne învredni-
cete s ne splm de spur-
cciunile trupeti i de necu-
riile sufletului cu atingerea
apei acesteea. Druete nou
pogorîrea cea nevzut a
preasfântuluiTu Duh

; între-
te sufletele i trupurile noas-
tre d e sp r e arpele cel în eltor,

carele pzete clcâiul nostru*

Ca fiind curai s slujim ie
cu bun mulumit, clcând
prete erpi î preste scorpii

si preste toat puterea vrj-
maului.

BctonJs .

Cie se cuvine toat slava,

cinstea si închinciunea. îm-
.a

preun cu Printele Tu Cel
fr de început i cu prea-
sfântul i bunul i de vieaa

Mm
Mm
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fctorul Tu Duh, acum i
pururea i în vecii vecilor.

Apoi

:

pace tuturor

!

t tapetele voastre Domnului s le plecai

!

Cel mai mare s se roage în tain :

oamne, Dumnezeul nos-
tru, Cela ce ne-ai artat

nou msura smereniei, prin
plecarea Ta cea prea Înalt,
i pre cel smerit cu voina în-

tâi ti diemându-1, ne-ai învat
pre noi s slujim unul altuia;

înalf-ne pre noi cu smerenia
cea dumnezeeasc; pzete-ne
nespurcai, splai pururea cu
lacrimi, curii cu lumina da-
rului Tu cel curitor. Ca s
cdem, întru adeverin la Ti-
ne pururea î s aflm mil i
îndurare la judecata Ta cea
înfricoat.

' Ecfonis

:

milostiv i iubitor de oa-
meni Dumnezeu eti i ie
slavînlm i Printelui Tu
Celui fr început i prea sfân-

tului i bunului î de vîea
fctorului Tu Duh, acum î
pururea i în vecii vecilor.

Apoi, diaconul sau preotul aice :

Centru ca s ne iavrednicim noi a asculta
sfânta Evanghelie, pre Domnul Dumnezeus L

rugm.

i cd ce vor s se spele, ed pre scaunele
cele gtite i iiicepund a se ceti Evanghelia
splrii, dela Ican, cel mai mare se scoal

i când zice:

i' d-a pus vemintele...

Atuncea arhiereul, sau cine va îi mal mare,
sc tie&brac de vemânt; i când zice:

i luând tergtorul s’a încins...

Luând tergtorid, se încinge l cel mal mare.
Iar când zice:

\ up aceea a turnat ap în spltoare,

Toarn i cel mai mare ap
;
i când zice

: ]|j|

i a Început a spla picioarele ucenicilor p
le terge cu terglorul cu carele era încins, gg
începe i cel mal mare a spla deja porter 53
pân la econom, picioarele tuturor celor 63
doisprezece, Ie terge i Ie srut- Iar când 63

vine la econom se cetete

:

t >eci, a venit Ia Simon Petru i a zis âcela :M
Doamnei Tu vrei s speli picioarele mele? 3U||

l când cetete: K#
Rspuns a Iisus i l-a zis lui : Ce fac Eu, tu ^
nu tii acum, iar vel cunoate dup acestea.

**J*

Economul zice: £$
M u vel spla picioarele mele Iu veci.

ĵta
l rspunde cel mai mare zicând:

D e nu te voiu spla, nu vei avea parte cu mine. 3w

La aceasta rspunde economul
: P

Doamne, nu numai picioarele mele, ci i jffi

mâinile i capul.
|jj

Atuncea rspunde cel mai mare:
gj*

Col ce este splat, nu trebue decât pîcloa-
rele a le spla i este curat tot i voi cu-

rai suntei, dar nu toi. g
l celelalte.

|J|
Apoi economul sade i-i spal col mal Wc'i

mare picioarele- IHtââ
Dup. aceea merge cel mare la locul su, 63
se descinge de fot i de tergâtor i-i ia §3
vemiutele sale i sade. i iar cetete preo- jC|

tul sau diaconul. jg
;eci, dac a splat picioarele lor i i-a luat |H|

vemintele sale, ezând iari a zis lor

:

Arhiereul sau cine va fi mal maro, Sg
stând, zice

:

T
Cunoate-i ce am fcut vo- S

u? Voi m numii pre Mine g#
.învtor i Domn i bine zi- j*|

cei, c sunt Deci, dac Eu, ISm
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oamne, Dumnezeul nostru,

M
m
Si Domnul i învtorul, am
H splat picioarele voastre, i voi

5S datori suntei unul altuia s
S| splai picioarele; c pild am

H dat vou c, precum Eu am
SI fcut vou, i voi s facei.

H Amin, amin zic vou: nu este

U sluga mai mare decât Domnul
î| su, nici solul mai mare decât

Jj|
cel ce l-a trimis pre el; de tii

îi acestea, fericii suntei de te

H| vei face.

*3 i dup Evanghelie, preotul cetele rugciu-
*3 nea aceasta

:

fâ Oomnului s ne rugm:
*3M
îi UP Cela ce, dup mult mila

«j Ta Te-ai smerit pre Sine-i,
113 luând chîp de rob; Carele în

| vremea patimilor Tale celor

Jg
mântuitoare i fctoare de

H viea, de bun voie ai voit

H a cina cu sfinii Ti ucenici

îi i apostoli, i dup aceea Te-ai

5|
încins cu fota i ai splat pi-

m cioarele lor, dându-le lor chip

5| de smerenie i de dragoste

||
umil ctre altul, i ai zis : Pre-

U cum am fcut Eu vou, aa i
H voi s facei unul altuia, Însui

i acum Stpâne, vino în mij-

5| locul nevrednicilor robilorTi,

H cari urmm pildei Tale i spal
îl toat spurcciunea i necur-

gj ia sufletelor noastre; ca sp-
î! îând praful ce s'a lipit de noi

;

H prin pcate i tergându-ne I

#3 unul pre altul cu tergtorul
j

dragostei, s putem plcea ie
în toate zilele vieii noastre i
s aflm mil înaintea Ta.

Ecfoniau!

:

C Tu eti cel ce binecuvân-

tezi i sfineti toate, Hri sto ase,

Dumnezeul nostru i ie slav
înlm, împreunai Printelui

Tu, Celui fr început, i prea
sfântului i bunului ideviea
fctorul ui.Tu Duh, acum i
pururea i în vecii vecilor.

Dup aceea se stropesc toti Raii ia îee din

spltoare. Apoi mergem în biseric. cântanl
aceste tropare tliu cântarea a 5-a, a Vinerii

cei mari. Glasul al 6-lea.

Dac i-au splat picioa-

rele i mai ’nainte s
?au curit

cu împrtirea du rimezeetei
Tale taine, Hristoase, slugile

Tale s'au suit acuni împreun
cu Tine, din Sion la muntele
cel mare al mslinilor, lu-
dându-Te pre Tine, iubitorule

de oameni.

Zis-ai: Vedei prietenilor, nu
v turburai ; c acum s’a apro-
piat ceasul, ca sM prind i
s M dau morii de mâinile

celor fr de lege; i toiv vei
risipi, lsându-M’ singur ; darv voiu aduna iari ca sM
propoveduiî pre Mine, iubito-

rul de oameni.

Dup acestea zirem;

K ie numele Domnului...

[de trei ori).

Slav, i acum; Psalmul 313.

«c# xt
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3 ine voîu cuvânta pre Domnul...

i se dâ anator frailor, se face apolisul i
mergem la mas i mâneam bucate cu unt-

delemn i bem vin.

Cade-se a ti

:

C de se va întâmpla Buna-Vostire îa Vinerea

cea mare, s se caute tipicul dela sfâritul

crii, litera <j.
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intru aceast mare Joi

Cetim Paveeernîa coa mica, la care cântm
Tricântarea lui Andrei Cdteanul-

Câutarea a 5-a, glasul al 8-lea, irmos;

nfunerecul sufletului meu
_ „risîpete-1 dttorule de
„lumin, Hristoase Dumne-
zeule, Cela ce ai gonit întu-

„nerecul cel mai dinainte al

„adâncului i-mi druete lu-

„mina poruncilor Tale, Cit-

„vinte; ca mânecând, s Te
„slvesc pre Tine".

{de trei ori).

S'a înfrumuseat cina i i
s’a gtit Pasha, precum ai zis,

Hristoase; ci Iuda se înva
spre vânzarea Ta î fiind cu

Tine, afar se unia cu iubirea

de argint pentru preul Tu.

Se scoal dela cin i cu

fota îi încinge mijlocul de voie

Hristos i-i pleac grumajîi,

dar Petru striga : Nici odi-

nioar nu veî spla picioarele

mele, Fctorul meu; spal-îe
îns!

A primit pâine în mâini, spre

vânzarea Ta, Iuda, vicleanul u-

cenic, carele Te-a i vândut cu

vicleug; dup ce l el i-a în-

tins picioarele, pre care însui

le-ai splat i le-ai ters cu fota.

q u srutare viclean îi des-

chidea atuncea guractreTine,

Iuda, srutând trupul Tu i
strigând: Bucur-te, învto-
rul©! — eî, vânztorul, sluga î
vicleanul.

petru vzând cele ce se pe-

treceau atuncea, de spaim
fiind cuprins, fiind întrebat de

o slujnic, s’a lepdat de Tine,

Domnul, nu numai precum ai

zis, cî precum ai tiut, Cela ce

toate le tii.

S e pîmuete Ziditorul i se

bate zidirea prin batjocorirea

Lui; se lovete de voie cu trestie

i cele din înlime se pleac;

se scuip judectorul i toate

temeliile pmântului se cltesc.

Slav.

CU spini se încununeaz
Dumnezeu, Carele Înfrumuse-

eaz tot pmântul cu flori; pri-

mete rane i cuîndelungrb-
dare rabdocri; poart porfir
de ocar i toate le rabdip-
timete cu trupul, Dumnezeu
fiind.

î a Nsctoarei.

S strige loan, spuind prin

învtura sadamnezeeascaTa
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întrupare; c adec, Cuvântul
trup S ?a fcut din Fecioar cu
neschimbarei armas cu firea
Dumnezeu precum era, nedes-
prîndu-Se de anurile Prin-
telui* .

Cântarea a 3-a, Irmos:

|
eî ce acoperi cu ape cele
„mai pre deasupra ale

„Tale, Cela ce pui mrii hotar
„nisipul i toatele ii, pre Tine
„Te laud popoarele, pre Tine
„Te slvete luna, îe-iadu-
„ce toat fptura cântare, ca
„Fctorului tuturor în veci M

.

ela ce îmbraci cerul cu
nori, lisase, i împrteti pre
scaunul slavei cu Printele Cel
venic, Tu, luând fota, Te-ai
încins, ca s speli picioarele
cele de rân, tot foc fiind,

Cuvinte, mcar de Te-ai i în-
trupat

Dup ce a splat picioarele
tuturor, a ezut Iisus, zicând
ucenicilor Si : Vzut-ai ce am
fcut Eu acum? Pild de sme-
renie dându-v tuturor* Ca, cel

ce va voi a fi întâîu, s fie mai
pre urm decât toi cu voirea

at, curai suntei, dar nu
toi, a zis Hristos prietenilor
cari edeau la cin; iar eî se
întrebau între sine neînele-
gând cuvântul* Mai apoi Doin-

ii nul a spus numele vânzto-
||

rului.

|j

D up ce a grit acestea, Hris-

|
tos a venit la muntele Eleonu-

I lui împreun cu ucenicii i le

||

zicea:S mergem de aicea ! C
iat, a sosit vânztorul i nime-

|l nea, s nu se lepede de Mine,

| cci de voie ptimesc.

O , srutare îneltoare ! Bu-
I cur-Te, învtorule zicea
II Iuda lui Hristos i, împreun

I
cu cuvântul, îl vându spre jun-

j

ghiere; i srutarea era seni-

li nul ce dduse celor fr de

||

lege: Pre carele eu voiu s-
li

ruta, acela este, care nfam
li fgduit a-1 da vou.

||

P rins ai fost, Dumnezeule al

||

nostru, de poporul cel fr de
li lege, nici de cum împotrivin-

|j

du-Te, nici strigând, mielule

il
al luî Dumnezeu; ci toate rab-

|
dând: a fi întrebat, a Te ju-

jj
deca, a fi btut, a fi legat i

II
a fi dus cu arme i cu futi

||

la Caiafa.

S aserstigneasc iisus Hris*

l|
tos, striga poporul evreesc, cu
preoii i cu crturarii. O, popor

|
necredincios! Ce a fcut Cel

I!

ce S’a artat în lume? C pre
Lazar l-a sculat din mormânt

II
i a fcut cale oamenilor ctre

II mântuire?

m
m

m
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I naîntea judecii lui Pilat,

poporul cel fr delege, rc-
nind, striga: Rstignete-1 pre

acesta i ne slobozete pre

Varava cel legat i uciga; i
pre Hristos mai întâia btân-
du-1, ia-l, ia-l, i cu tâlharii 11

rstignete.
Binecuvântm pre Tatl...

O t Nespus pogorîre. O, ne-

grit sfat! C foc fiind, ai

splat picioarele vânztorului,

Mântuitorule, i splându-le
nu le-ai ars i ai împrit pâine

la cin i tainica servire o ai

învat
l acum, a Nsctoarei.

O
,
auzire nouî Dumnezeu

este fiu al femelei! Naterea
fr smân, Maic fr de

brbat i Cel nscut Dumne-
zeu! O, minunat auzire! O,

înfricoat zmislire ! O, nestri-

ccioas natere a fecioarei!

Cu adevrat toate sunt niaî

presus de minte i mai presus

de tiin.
CâoLarea a 9-a, Irmos:

B ine este cuvântat Domnul
„Dumnezeul lui Israil, Cel

ce a ridicat nou corn de

„mântuire în casa lui David,

„slugii sale, întru care ne-a

„cercetat pre noi rsritul cei

„dintru înlime i ne-a în-

dreptat pre calea pcii".

ari dormii? a zis Hristos

ucenicilor; priveghiaî, c s'a

apropiat ceasul; sculai-v, s )

ne ducem, prietenii mei; c i

iat, ucenicul vânztor având
j

toat oastea, vine sam dea
j

ucigailor de oameni.

S rutarea ta este vicleana

i închinciunea amar; cui

grieti tu, îneltoriile, când

zici: Bucur-te Ravvi? Prie-

tene, zice Hristos, pentru ce

ai venit? Dac pentru a m
sruta, pentru ce-mi puiînainte

cuit uns cu miere ?

j udectorule nevinovate, de

voie ai venit s stai, Hristoase,

înaintea judecii Iui Pilat, ca

sne scapi de datoriile noastre.

Drept aceea ai rbdat, Bunule,

a fi rnit cu trupul, ca toi s
lum mântuire.

I a-1, ia-l, rstignete-1 pre cel

ce se zice Hristos, strigau oare-

când Iudeii "ctre Pliat Iar
acesta mâinile îi spla i cu

condeiu le scria vina Lui;

a Celui ce druete tuturor

nemurire.

C u prisos strigau cei fr de

lege : ia-L, ia-L, rstignete pre

Hristos, i ca pre un osândit

cereau a-L ucide. Au doar nu

Acesta a înviat morii, acurit
leproii, pre ceea ce-i curgea

sânge o a tmduit i pre pa-

ralitici î-a îndreptat?

Ce ru a fcut de strigai

m
#*Mmm

m
mmmmMmmmm
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foarte s se rstigneasc Hris-

H tos? însui Pi lat zicea ctre
*jf poporul cel nebun, c vin nu
jJ afl în El. !ar ei mai cu amar

jj|
strigau : la-L, ia-L, rstignete

SS pre Mântuitorul tuturor.

jg O > Iudei fr de lege! O,

M popor neînelegtor! Au nu v
li. It i J "J L* . J _ _ _

mmm

fi

g aducei aminte de minunile lui

î5 Hristos, de mulimea tmdu-
ff irilor? Au n'ai simit puterea
ig Lui ceadumnezeeasc? Ci pre-

jg
cum mai înainte prinii vo-

W tri, aa i voi ai rmas îm-

$ pietrii.
j

Slav.

B tut fiind, Fctorule al

meu
t
pentru mine Te-ai dat a

!5 Te rstigni; ca mântuirea mea
S In mijlocul pmântului lucrân-

dn-o, s izvorti lumii vieaa
i s faci nemuritori prin sân- M
gele Tu cel cinstit, pre cei

ce se închin ie. ||
l acum.

M ielueaua Ta, Stpâne, g
stând înaintea crucii, Te tân- m
guia pre Tine, Fctorul tutu- |j$

ror, vzând a Ta îndelung gf
rbdare. Pentruc de voie m
Te-ai nscut cu trup i cu dân- 55
sul toate patimile aî rbdat,
ca s mântueti lumea.

nf

*

*
£

l iari Irmosul:

Bine este cuvântat Domnul...

In amândou stranele împreun.

Dup S finte Dumnezeule... p t atl nostru.

zÂceni Con dacul:

pve Cel ce S'a rstignit pentru noi...

i celelalte dupre obiceiu i Apolisul.
Iar Pavecernîta o citim pe la cbilit.
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SLUJBA SFINTELOR
i

MÂNTUITOARELOR PATIMI
ALE DOMNULUI t MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS

In sfânta i marea ai Joi scara, toaca la 2 ceasuri din noapte i trag clopote Je
;
i adunându-ne

in biserica, facem începutul dup obice iu, precum sa matul Joi a ciuda sptmân.
Apoi Aliluia, pe glasul al S-iea. i troparul;

raând slviîl ucenici ia

^Hjsplarea cinei s’au Iumi-

ji nat, atuncea Iuda cel ru ere-

jjj
dincios, cu iubire de argint

îl bolnvindu-se, s’a întunecat
i judectorilor celor fr de

m lege, pre Tine, Judectorul

H cel drept Te-a dat Vezi, iubi-

jg
torule de avuie, pre Cela ce

%% pentru acestea spânzurare i-a
agonisit Fugi de sufletul ne-

m sios, cel ce a îndrznit une-

mm m
m

x*m
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g*mm
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m

m
le ca acestea asupra înv- 8*
torului. Cela ce eti spre toi H
bun, Doamne, slav ie. M
y cânj m de tre] pn , far_Bi nu cântare.dulce, ug
A£oi^Eg_teaia cea mic si Împarte eci€*iariml SJ
i^T-flr fraflnr. liupT^beflsta zice preotul sau {CT

diaconul: £||-

i pentru ca s no învrednicim noi a asculta g#
sfânta Evanghelie...

î^etetu i nai ut o Kvunghdic duls loau,
Aezmântul sfintelor patimi: gj|

Zîs-a Domnul ucenicilor Si: „Acum S’a £1
proslvit Fini omului..

Sfâritul

;
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1 n care a intrat El i ucenicii Lui.

I sfârindu-se Evanghelia, zicem

'lav Îndelung rbdrii Tale, Doamne, slava
ie Doamne, slav ie.

i îndat cântm Aotiîoanele, repetând toate
troparele

ANTIFONUL l-iu,

glasul al 8-lea.

B oierii popoarelor s'au adu-
nat împreun, asupraDom-

nului i asupra unsului Lui.

C uvânt clctor de lege au
pus asupra mea. Doamne,
Doamne, num lsapre mine.

Simirile noastre curate s
le aducem înaintea Iui Hristos
i, ca nite prieteni aî Lui,

sufletele s le jertfim pentru
Dânsul i s nu ne sugrumm
cu grijile lumii, ca Iuda. Cî,s
strigm în cmrile sufletelor

noastre: Tatl nostru, Carele
eti în ceruri, izbvete-ne
pre noi de cel viclean.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

F ecioar ai nscut, ceea ce
nu tii de nunt i Fecioar
ai rmas, maic nenuntif;
Nsctoare de Dumnezeu,
Mrie, roag pre Hristos,Dum-
nezeul nostru, s ne mântuia-
sc pre noi.

ANTIFONUL al 3-lea,

glasul al 6-lett.

A lergat-a Iuda, zicând cr-
turarilor celor fr de le-

ge; Ce-mi vei da mie t eu

învoiu da pre el vou? Iar,

mijlocul celor ce se tocmiau, ai

sttut nevzut însui, Tu de
Carele era tocmeala. Cunos-
ctorule de inimi, milostive-

te-Te spre sufletele noastre.

C u milostenie s slujim iui

Dumnezeu, ca Maria la dna,
i s tiu ne agonisim iubire

de argint ca Iuda, ca s fim

pururea cu Hristos Dumnezeu.
Slav, i acum; a Nsctoarei

Nu înceta Fecioara rugând
pururea pre Cel ce L-ai ns-
cut negrit, ca pre un iubitor

de oameni, s mântueasc din

nevoi pre cei ce scap la tine.

ANTIFONUL al 3-lea,

glasul al 2-lea,

O entru învierea iui Lazr,
Doamne, pruncii jidoveti

au strigat ie, iubitorule de
oameni, Osanna! Iar Iuda cel

fr de lege n’a vrut sa în-

eleag.

f a cina Ta, Hristoase Dum-
nezeule, zis-ai mai ’nainte
ucenicilor Ti: Unul din voi

va s M vând. Iar Iuda
cel fr de lege n*a vrut s
îneleag.

ntrebând loan, Doamne,
cine este cel ce va s Te
vând, l-ai dovedit pre aceia
prin pâine. Iar Iuda cel fr
de lege n7

a vrut s îneleag.
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C u treizeci de arginti i
cu srutare viclean Te cu-
tau jidovii sTe ucid, Doam-
ne; iar Iuda cel fr de lege

n*a vrut s îneleag.

La splarea Ta, Hristoase
Dumnezeule, ai poruncit uce-

nicilor Ti: Aa sa facei, pre-

cum vedeji. Iar Iuda celfr
de lege n’a vrut s îneleag.

Privegheai i v rugai,
cas nu intrai în ispit, zis-ai

ucenicilorTi, Hristoase Dum-
nezeul nostru. Iar Iuda cel

fr de lege n ?

a vrut s îne-
leag.

iuvft. i ucum; u N&sctoarol-

M ântuete din nevoi pre
robii Ti, Nsctoare de Dum-
nezeu, c toi dup Dumne-
zeu la tine scpm; ca i c-
tre un zid nestrîcat i folosi-

toare.
Sedelna, glasul al 7-lea.

La acaste Sedelue jiu edem, pentruc pre-
otul codete sfântul altar.

Osptând la cin pre uce-
nici i cunoscând vicleugul
vânzrii, ai vdit la cina aceea
pre Iuda, tiindu-î pre el c
nu se va îndrepta î vrând ca
s ari tuturor, c Te-aî dat
de bun voie, ca s rpeti
lumea dela cel strein; înde-
lung rbdtorule, slav ie.

Slav.

Sfâritul Sedeloei.

i acumt toat^ Sedelna

Apoi:

i pentru ca s ue învrednicim noi.,.

* cetete a doua Evanghelic, deluloan'

E] n vremea aceea, a cîtlisus cu ucenicii Si ..

Sfâritul

:

_

ii ci aveau sâ mnânce patîlc.

Dup Evanghelie cântm:

ANTITONUL al 4-lea,

glasul al 5-lea:

7JL stzi Suda las pre Inv-
-1 ^ toru! i primete pre

diavolul ;
se orbete cu patima

iubirii de bani, cade din lu-

min întunecatul.C în ce chip

ar fi putut vedea cel ce a
vândut pre lumintorul în

treizeci de argini? Iar nou
a rsrit Cel ce a ptimit
pentru lume. Ctre Carele s
strigm: Cel ce aî ptimit i nu
Te-ai îndurat de oameni, slav
ie.

A stzi Iuda se leapd de
cinstea lui Dumnezeu i se în-

ireîneaz de dar; fiind uce-

nic, se face vânztor; în pri-

mire prieteneasc ascunde
vicleug i nebunete soco-
tete c este mai bine a sluji

iubirii de argint, decât dragos-
tei Stpânului, fcându-se
pova adunrii cei fr de
lege. Iar noi având mântuire
pre Hristos, s-L slvim.

avem Iubire de frai

ca nite frai întru Hristos,



€68 •03 SLUJBA

iar nu nemîiostivire ctre cei

de aproape ai notri. Ca s
nu ne osândim ca sluga cea
nemilostiv pentru bani i ca
Iuda cîndu-ne fr de* nici

un folos.

Slavâ, acum; a Nsctoarei.

Preaslvîte s’au grit de
tine pretutindenea,Nsctoare
de Dumnezeu, Mrie; c ai

nscut dupre trup pre Fc-
torul tuturor, prea ludat,
care nu tii de nunt.

ANTIFONUL al o-lea.

glasul al 6-]ga

U cenicul a tocmit preul în-

vtorului i a vândut
pre Domnul în treizeci de
argini cu srutare viclean,
dându-L pre El celor fr de
lege, spre moarte.

Astzi Fctorul cerului i al

pmântului a zis ucenicilor Si

:

S’a apropiat ceasul i a sosit

Iuda, cel ceM vinde; nimenea
snu se lepede deMine, vzân-
du-M pre cruce în mijlocul a
doi tâlhari. C ptimesc caun
om i mântuesc ca un iubitor
de oameni, pre cei ce cred în-
tru Mine.

Slava, i acum
; a Nsctoarei.

*3 Ceea ce ai zmislit negrit în
js veacul cel mai de pre urm i
SI ai nscut pre Ziditorul tu, pre

|||
Acela roagâ-L, s mântueasc

î! sufletele noastre.

«t

«

ANTIFONUL al 0-lea,

glasul al 7-lea.

A stzi privegheaz Iuda s
vând pre Domnul, pre

Mântuitorul lumii Cel mai
’naînte de veci, pre Cel ce a s-
turat mulime de oameni din
cinci pâini. Astzi cel fr de
lege se leapd de învtorul;
i fiind ucenic a dat pre St-
pânul, a vândut cu bani pre Cel
ce a sturat cu man pre om.

Astzi au pironit pre cruce
jidovii pre Domnul Carele a
tiat marea cu toiaguli i-a po-
vuit în pustie. Astzi a îm-
puns cu sulia coasta Celui ce a
rcnit Eghiptul cu bti pentru
dânii i au adpat cu fiere pre
Cel ce le-a plouatman de mân-
care.

Doamne, viind spre patima
cea de voie, zis-aî ucenicilor
Ti: De n’aî putut priveghea
un ceas împreun cu Mine, cum
v’ai fgduit ca vei muri pen-
tru Mine? Vedei mcar pre
Iuda cum nu doarme, ci se ne-
voete sm dea celor fr de
lege. Sculai de v rugai! S
nu se lepede cineva de Mine,
vzându-M pre cruce. înde-
lung rbdtorule, slav ie.

Slav, sf acum ; a Nsctoarei

Bucur-te, Nsctoare de
Dumnezeu, ceea ce ai încput
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în pântecele tu pre Cel neîn-

cput în ceruri! Bucur-te,

fecioar, propoveduirea proo-
rocilor, din care ne-a strlucit

nouEmanai! Bucur-te, mai-
ca lui Hristos Dumnezeu!

Sedelna, glasul al 7-lea.

Ce prîdn te-a fcut, ludo,

vânztor, Mântuitorului? Au
doar te-a desprit din ceata

apostolilor ? Au doar te-a lip-

sit de darul tmduirilor ? Au
doar cinând împreun cu cei-

lali, pre tine te-a gonit dela

mas? Au doar picioarele ce-

lorlali îe-a splat, iar ale tale

nu le-a bgat în seam? O!
De cât bine te-ai fcut uîttor!
Iat, nravul tu cel nemulu-
mitor se vdete, iar îndelung
rbdarea cea neasemnat i
mare mila Lui, se propove-
duete.

Slava, i acum
;
Lot aceasta,

Evauglielia a treia, dela Matele

:

1 u vremea aceea, cci ce-L prloseecrâ pe Iisua

L-au dus la Caiafa, .

Sfâritul

:

$i ieind afar, a plâns cu amar,

AKT1FONUL al 7-lea,

glasul al fi-lea:

D oamne, rbdând toate, aa
al zis celorfr de lege ce

Te-au prins: De ai i rnit pre
pstorul i ai risipit cele dou-
sprezece oi, pre ucenicii Mei,

dar a fi putut s aduc înainte

mai mult decât dousprezece

legheoane de îngeri. Ci rabd

îndelung, ca s plineasc cele

ce am artat vou prin pro-

orocii Mei, cele neartate i
ascunse. Doamne, slav ie.

De trei ori tgduindu-Te
Petru, îndat a cunoscut ceea
ce s’a zis lui; i i-a adus ie
lacrimi de pocin. Doamne,
fii mie milostiv i m mântu-
ete!

Slav, i acum ; a Nsctoarei,

Ca pre ceea ce esteu de
mântuireigrdin veselitoare

i nor al luminii cei venice, s
ludm toi pre sfânta Fecioa-

r, zicând ei: Bucur-te!

ANTJFGNUL ai Viea,

glasul al 2-lea.

S punei clctori de lege,

ce ai auzit dela Mântui-
torul nostru? Au n’a dat El le-

gea i învturile prooroci-

lor? Dar cum ai gândit s
dai lui Pilat pre Dumnezeu,
Cuvântul Cel din Dumnezeu
i Izbvitorul sufletelor noas-
tre?

S se rstigneasc! strigau

cei ce se îndestulau pururea
cu darurile Taîe i cereau pre

fctorul de rele în locul Fc-
torului de bine, ucigaii drep-
ilor. IarTu tceai, Hristoase,

suferind obrznicia îor, vrând
s ptimeti i s ne mântueti
pre noi, caun iubitor de oameni.
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Kî Slava, i acum; a Nsctoarei.

H C nu avem îndrzneal

B
pentru multe pcatele noastre,
tu

,
pre Cel ce S’a nscut din tine,

f§
roag-L, Nsctoare de Dum-

?! nezeu Fecioar; c mult poate

H rugciunea maicii, spre îtn-

H blânzirea Stpânului. Nu trece

#3 cu vederea rugciunile pcto-

i ilor, Preacurat; c milostiv

li este i poate s mântueasc,

| Cela ce a primit a ptimi peti-

M tru noi,
bk

ANTIFONUL al 9-lea,

glasul al 3-lea.

us-au treizeci de argini
preul Celui preuit, pre

p Carele L-au preuit fiii lui

9
** Israil; privegheai i v rugai,

ca s nu intrai în ispit, c
duhul este detept, îarâ trupul

H neputincios; pentru aceasta,

H priveghiaî.

M Datu-mi-au spre mâncarea

| mea fiere i întru setea mea
m’au adpat cu oet ; iar Tu,

|3 Doamne, scoal-m i le voiu
u" rsplti lor.

Ktm
KE
«l
Kt
Kt
P1

^ Slav, i ttuum; a Nsctoarei.

gS Noi, cei din neamuri, te lu-
fj dm pre tine Preacurat N-
ii

ctoare de Dumnezeu, c ai

nscut pre Hrîstos Dumnezeul

H nostru, Cel ce prin tine a mân-
M tuit pre oameni din blestem.

Sedelna. glasul al 8-lea.

H O, cum Iuda cel ce era oa-
Kt recând ucenic, a gândit vân-M

m
k*

zare asupra Ta! A cinat îm- k*
preunâ cu vicleug, vicleanul

J!|

i nedreptul i mergând a zis

preoilor: Ce-mi vei da mie m
i eu voiu da vou pre acela,

||
carele a stricat legea i a spur- ft
cat Sâmbta. îndelung rbd-
torule Doamne, slav ie.

Slava, i acum ; tot aceasta.

Kvaughelia a patru, delii Ioau.

deln Caiafa au dus po Iîsusi n vremea aceea,
s- în Pretoriu

Sfâritul

:

L-au dus sâ-L rstigneasc.

ANTIFONUL al 10-lea,

glasul al 6-lea.

&$MM
M
mM
teiM
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k*

C el ce se îmbrac cu lumina k*

ca i cu o hain, sttut-a ||
gol la judecat i a primit fe*

palme peste obraz din mâî- j$
nîle care le-a zidit. i poporul
cel clctor de lege a rstignit K?
pre Domnul slavei pre cruce. g|
Atuncea s

J

a rupt catapeteasma k*

bisericii; soarele s
J

a întunecat, H
nesufennd s vad batjocorit

k*
pre Dumnezeu, de Carele se
cutremur toate. Aceluia s ne
închinm. S

s'a lepdat, iar **Ucenicul „ « ^ M
tâlharul a strigat: Pomenete- m
m, Doamne, întru împr- U
ia Ta! m

Slavâ, l acum; a Nsctoarei.

k*
k#mMîmpac lumea, Doamne, Cei m

ce bine ai voit a lua trup din ||
Fecioar pentru robi; ca s k#
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Te ludm eu un glas, iubi-

torule de oameni.

ANTIFONUL al IHea,

/ glasul al (Mea.

P entru binele care ai fcut,

Hrîstoase, neamului evre-

esc, Te-ati osândit s Te rs-
tigneasc, adpându-Te cu oet
i fiere. Ci le d lor, Doamne,
dupre faptele lor, c n ?au cu-

noscut milostivirea Ta.

N 'au fost îndestulate, Hris-

toase, neamurile evreeti cu

vânzarea, ci înc cltiau cu

capetele aducându-i batjocu-

r i bul. Ci le d lor, Doamne,
dupre faptele lor, c au gândit

asupra Ta deertciune.

Nici pmântul carele s’a cu-

tremurat, nici pietrele cari s'au

despicat n'au plecat pre jidovi;

nici catapeteasma bisericii, nici

învierea morilor. Ci le d lor,

Doamne, dupre faptele lor, c
au gândit asupra Ta deert-
ciune.

Slav, i*i acum; a Nsc oarei.

tim cS’a întrupat din ti-

ne Dumnezeu, Nsctoare de
Dumnezeu, ceea ce una eti

curat, una binecuvântat

;

pentru aceasta laudându-te

neîncetat, pre tine te slvim.

ANT1FONUL ai 12 -lea,

glasul al 8-lea. >

A cestea zice Domnul ctre
jidovi: Poporul Meu, ce

am fcutvou? Sau cu ce v’aiîî

j

suprat? Pre orbii votri i-am

îl
luminat, pre cei leproi i-am

j curit, pre brbatul cel ce era

||
în pat l-am îndreptat. Poporul

||
meu, ce am fcut vou? i

|j
cu ce Mi-ai rspltit? In loc

|i
de man, cu fiere; In loc de

j! ap, cu oet; în loc ca s Ma
f iubii, pre cruce M'ai pironit

|

De acum nu voiu mai rbda,

||

cliema-voiu neamurile Mele i
acelea M vor preaslvi îm-

||
preirn cu Tatl i cu Duhul

||

i Eu le voiu drui viea
;j
venic.

A stzi catapeteasma biseri-

i
cii se rupe, spre mustrarea

f
clctorilor de lege, i soa-

|j rele îi ascunde razele sale,

|

vzând pre Stpânul rstig-

nindu-Se.

Legiuitorii lui Israil, jidovi

li i farisei, ceata apostolilor

;| strig ctre voi : Iat biserica

II
pe care o ai stricat voi; iat

I;
mielul pre Carele L ai rstignit

i L-ai dat mormântului. Dar
||
S'a sculat cu puterea Sa. Nu

|
v înelai, jidovi, c El este

1 Cel ce v'a mântuit prin mare

I
î v'a hrnit în pustie. Acesta

||

este vieaa, lumina i pacea

II
lumii.

I! Slav, yi acum ;
a Msc&toareL

|| b ucur-te, ua împratului
slavei, prin care a trecut Jn-

| sui Cel prea înalt i o a lsat
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iari pecetluit, spre mântui-
rea sufletelor noastre!

Sedelua, glasul al fcl-Ica.

Gând ai sttut înaintea Ca-
iafei, Dumnezeule, i Te-aî dat
lui Filat judectorul, puterile

cereti s'au cltit de fric; i
când Te-ai înlat pre lemn în

mijlocul a doi tâlhari, ai fost

socotit cu cei fr de lege, Cela
ce eti fr de pcate, ca s
mântueti pre om. îndelung
rbdtorul e, Doamne, slav
ie.

V Slav, i acum
;
tot aceasta.

Evanghelia a 5-a, dela Mateiu.

in vremea aceea, Iuda vânztorul, vîizând.,.

Sfâritul :

l-au pus sâ duc crucea lui lisus,

ANTIFONUL al IM ea,

glasul al 0-lea,

A dunarea jidovilor Te-au
cerut la Filat s Te rs-

tigneasc,Doamne.i neaflând
vin întru Tine, a slobozit

pre vinovatul Varavâ; iar pre
Tîne Cel drept Te-a judecat
spre pierdere, agonisindu-i
pcatul uciderii. Ci d-le lor,

Doamne, rspltirea lor, c au
cugetat asupra Ta deerte.

De Carele toate se înfrico-

eaz i se cutremur i pre
Carele toat limba îl laud, pre
Hristos, puterea lui Dumnezeu
i înelepciunea lui Dumnezeu,
preoii L au lovit cu palme

preste obraz i l-au dat fiere.

i toate a primit a le ptimi,
vrând s ne mântueasc pre
noî de frdelegile noastre,
cu sângele Su, ca un iubitor
de oameni.

Slava, i acum
; a Nsc&loarel.

Nsctoare de Dumnezeu,
ceea ce ai nscut prin cuvânt,
mai pre sus de cuvânt, pre F-
ctorul tu, pre Aceia roa-
g-L, s mântueasc sufletele

noastre.

ANTJFONUL al i 4-1 ea,

glasul al 8-Iea,

Doamne, Cela ce al primit
întru însoire pre tâlha-

rul cel ce t-a spurcat mâinile
în sânge, mimr-ne i pre noi

împreun cu dânsul, ca un bun
i de oameni iubitor.

Puin glas a slobozit tâlha-
rul pre cruce i mare credin
a aflat. Intru o clipeal s'a

mântuit i întju el deschizând
uile raiului, a intrat. Cel ce
ai primit pocina aceluia,

Doamne, slav ie.

Slavfi, i acum; u Nsctoarei.

Bucur-te, ceea ce ai primit
prin înger bucuria lumii !

Bucur-te, ceea ce ai nscut
pre Fctorul tu i Domnul!
Bucur-te, ceea ce te-ai în-

vrednicit a fi maic lui Hristos
Dumnezeu î
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ANTiFONUL al 1 5-lea.

glasul al 6-lea.

Acesta se cânt de amândou stranele

împreun, stih (lup stih.

7%-stzi S’a spânzurat pre
lemn, Cel ce a spânzurat

pmântul pre ape» (de Lei ori).

Cu cunun de spini S'a Incu-

H nunat împratul îngerilor. Cu
porfir mincinoas S'a îm-
brcat, Cel ce îmbrac cerul

cu nori. Lovire preste obraz
m a luat, Cel ce a slobozit în

H Iordan pre Adam. Cu piroane
M S'a pironit mirele Bisericii. Cu
U sulia S y

a împuns Fiul Fecioa-

||
rei! 0nchmniu-ne patimilor

SS Tale, Hristoase.

jj? Ârat-ne nou î slvit în-

^ vierea Fa^e trei ori)

H S nu prznuim ca jidovii,

H c Pastile noastre, Hrîstos,

H pentru noi S?a jertfit Ci,s ne
m curim pre noi înine de toa-

H t întinciunea i curat s ne
M rugm Lui. Scoal-Te, Doam-
H ne, mântuete-ne pre noi, ca

un iubitor de oameni.
M * G"5

H Qrucea Ta, Doamne, este

viea i Înviere poporului

J5 Tu ;
i spre dânsa ndjduîn-

M du-ne, Te ludm pre Tine,

Dumnezeul nostru, Cel ce

fg Te- ai rstignit pentru noi,

miluete-ne pre noi.

Slav, l acum ;
a Nsctoarei.

V zându-Te, Hristoase, rs=
tignit ceea ce Te-a nscut, a

M
*3M

m
£4M
£4

strigat: Ce tain strein este &4

aceasta ce vd, Fiul meu ?

pironindu-Te cu

lemn, dttorule m
Cum mori
trupul pre
de viea?

Sedelna, glasul al 4-lea.

Podubîa : Degrab ne întâmpin...

p rescumpratu-ne-ai pre noi

din blestemul legii cu scump
sângele Tu, pre cruce piro-

nindu-Te i cu sulia împun-
gându-Te nemurire ai izvorît |*
oamenilor, Mântuitorul nostru,
mM

Slav, i acum; tot aceasta.
|j|

Evanghelia a asea, de la Mareu.

jn vremea aceea, ostaii au dus pe Ii sus,

84m
£4

**m
84
84

slav ie.

yf\'.
£

Sfâritul

:

c a s vedem i s credem în El*

Apoi Fericirile. Punem nou stihiri, glasul

al 4-lea,

i
litru împria Ta pomenete-ne pre no!,

Doamne, când vei veni întru împria Ta,

t aricii cei sraci eti duhul, c acelora esto

împria cerurilor.

F ericii cei ce plâng, c aceia se vor mângâia.

Fericii cei blânzi, c aceia vor moteni
pmântii 1-

m
£4
84m
£4
£4

84
84
84

m
84m
84
84
84mFericii cei ee flmânzesc î insetoeaz de

dreptate, c aceia ee vor stura.

Prin lemn s’a izgonit Âdam Uf
din raiu, iar prin lemnul jj*

crucii tâlharul în raiu s
s

a s- ^
ltuit. C acela gustând, a §J
clcat porunca Fctorului ;

iar |4
acesta, împreun rstignin- *5

du-se, a mrturisit Dumnezeu M
pre cel ce se tinuia. Pome- m
nete-ne i pre noi, Mântui- Uf
torule, întru împria Ta.

48
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HM
HM
HM
HM
WC
HM
HM

HM
HM
HMM
HM
HM
HM
INI

HM
HM
HM
HM
HM
HM»
HM
HM
HM
HM

HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM

HM
HM
HM
HM
HM

HM
HM
HM

HM

Fericii cei milostivi, oe'i aceia se vor miiui.

P re Fctorul legii L-au cum-
prat cei fr de lege dela uce-
nic i, ca pre un clctor de
lege, L-au pus defa înaintea
judecii lui Filat, strigând

:

Rstignete-l
!
pre Cel ce le-a

dat lor man în pustie. Iar
noi urmând tâlharului celui

drept, sa strigm cu credin:
Pomenete-ne pre noi, Mân-
tuitorule, întru împria Ta.

Fericii cei curai cu inima, c aceia vor
vedea pre Dumnezeu.

Adunarea ucigtorilor de
Dumnezeu, neamul jidovilor

celfr de lege, nebunete stri-

ga ctre Filat: Rstignete pre
Hristos, cel nevinovat! i maî
vârtos cereau ei pre Varava*
Iar noi strigm cu glasul

tâlharului celui cu minte bun:
Pomenete-ne i pre noi, Mân-
tuitorule, întru împria Ta.

Fericii fctorii de pace, câ aceia Fii lui

Dumnezeu se vor chema.

Coasta Ta cea purttoare

de viea, revrsându-se ca

un izvor din Edem, adap,
Hristoase, Biserica Ta, ca pre

un raiu cuvânttor; de unde
împrindu-se ca nite case

de ape, în patru Evanghelii,

adap lumea, veselind fptura
i învând neamurile s se

închine cu credin împr-
iei Tale.

Fericii cei izgonii pentru dreplate. c
acelora cete împria corurilor

R stignitu-Te-ai pentru
mine, cas 'mi fântâneti mie
iertare

;
împunsu-Te-ai în

coast, cas-mi îzvortî pârae
de viea; cu piroane Te-ai

pironit, ca, crezând eu prin

adâncul patimilor Tale înli-
mii puterii Tale, s-i strig:

Dttorule de viea, Hrîs-

toase, slav Crucii Tale, Mân-
tuitorule, i patimii Tale.

Ferici^ vei fi, când v vor oenn i v vor
goni i vor zice tot cuvântul ru Împotriva

voastr, minind pentru Mine.

Când Te-ai rstignit, Hris-

toase, toat fptura vzân-
du-Te s’a cutremurat; teme-
liile pmântului s’au cltit de
frica puterii Tale, lumintorii
s’au ascuns i catapeteasma
bisericii s’a rupt

;
munii s’au

cutremurat i pietrele s’au

despicat i tâlharul cel cre-

dincios strig cu noi, Mântui-
torule : Pomenete-ne întru

împria Ta.

Bucurai-v i v veselii, c plata voastr
mult este in ceruri.

Zapisul nostru hai spart,

Doamne, i socotîndu-Te între

cei mori, ai legat pre tiranul

cel de acolo, scpând pre toi
dîn legturile morii, cu în-

vierea Ta; prin care ne-am
luminat, Doamne, iubitorule

de oameni i strigm ie:
Pomenete-ne i pre noi, Mân-
tuitorule, întru împria Ta.



«4g SKINTELOK PATIMI ge» 675
M

||g
Slava, a Treimei.

|| re Tatl l pre Fiul i pre

jjtj Duhul Sfânt, toi credincioii

i cu un gând dupre vrednicie

J§ a slvi s ne rugm ;
unîmea

m Dumnezemî ce este în trei

ipostasuri, care rmâne ne-

^ amestecat, singur prin sine,

U nedesprit i neapropîat,

J* prin care ne mântuim de

H focul muncilor.

&N i acum, a Nsctoarei.

M Pre Maica Ta, Hristoase,

H care Te-a nscut fr s-

li mân, dupre trup, i a rmas
H adevrat Fecioar nestricat

| i dup natere; pre aceasta

aducem ie spre rugciune,
* Stpâne mult milostive, ca s
M se darueasc iertare de greale,

H celor ce strig pururea: Po-
îs menete-ne î pre noi, Mân-

ii tuîtorule, întru împria Ta.

^ Prochimen, glasul al 4-lea.

I mprit-au hainele mele lorui i pentru c-
V'ft maa mea au aruncat sori.

Stih;

Dumnezeule, Dumnezeul meu, ia aminte;

pentru ce m’ai lsat?

\f Evanghelia a 7-a, dela Mateiu.

S n vremea aceea ajungând ostaii...

U Sfâritul;

„C n adevrat Fiul lui Dumnezeu a fost

Acesta",

$1 se face cetire. Apoi Psalmul 50 i dup
acesta, Evanghelia a S-a, dela Luca.

emea aceea, duceau Împreun cu lifsus

doi fctori de rele...

Sfâritul

;

*£ d in.-Galileea, stând departe, priveau acestea.

i îndat cutm

:

Tricântare a, facerea lui Cosma.

irmosul de dou ori i troparele pe 12 i
pre urm iar Irmosul în ir'amândou stranele

împreun.

Cântarea a D-a, glasul al 6-lea, Irtnos:

L

M
X4M
fc

*

**mM
a Tine mânec, Cela ce pen- *
„tru milostivire Te-ai mîc- g*

„orat pre Tine, Cel neschim- JJ
„bat, pentru cel czut, i pân **

„la patim Te-ai plecat. Cela %%

„ce eti fr de patim, Cu- jg
„vinte al lui Dumnezeu; pace

gj
„d-mi mie, iubitoruîe de g
„oameni".

jjj|

D ac i-au splat picioarele g*

î mai ’nainte s'au curit Cu

împrtirea du m

n

Tale Taine, Hristoase, slugile

Tale s'au suit acum împreun
cu Tine, din Sîon, ia muntele

cel mare al Mslinilor, ludân-
du-Te pre Tine, iubitoruîe de

g|
oameni. M
Z is-aî:Vedei prietenilor, nu «|

v turburai; acum s’a apro- £*
piat ceasul ca s fiu prins i g*

s fiu dat morii de mâinile **

celor fr de lege ;
i toi v

vei risipi, lsându-M pre m
Mine. Insv voîu adunaiari, ||
c s m vestii pre Mine g*
iubitor de oameni.

**mm
C ON D AC

glasul al 8-lea.

p re Cel ce S'a rstignit pen-

tru noi, venii toi s-Lludm, ||c pre Acela L-a vzut Maria m
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m
H pre lemn i a zis : De i rabzi

H rstignire, Tu eti Fiul i Dum-
*3 nezeul meu.

ICOS:

zând mielueaua, Maria,
pre Mieluelul sutrgându-se
îa jungliiere, mergea dup
Dânsul sdrobit, împreun i
cu alte femei, strigând aa:
Unde mergi, Fiule? Pentru ce
fad aceast cltorie grab-
nic? Au doar este iari
alt nunt în Cana i acoîo
Te grbeti acum, cas le mai
faci lor vin din ap? Oare
merge-voiu cu Tine, Fiule,

sau voiu atepta mai bine?
D-mi cuvânt, Cuvinte; num
trece tcând, Cel ce m'aî pzit
curat

;
C Tu eti Fiul i

Dumnezeul meu.

S I N A X A R
IN SFÂNTA I MAREA VINERI

Smaxarul din Minei, apoi a testa.

§m

*3
4*3

*3m
4*3

4*3m
4*3

m

n sfânta i marea Vineri, prasuuim sfin-

tele l mântuitoarele i înfricoatele
patimi ale Domnului î Dumnezeului

i MântuiLoruîuî nostru Iisus Eristos : scuipa
rite, lovirile peste fa, palme te, insultele,
batjocurile, haina de porîir, trestia, buretele,
oetul, piroanele, sulia i înainte de toate
crucea i moartea, pe cure le-a primit de
bun voie pentru noi. Mat facem înc po-
menire de mrturisirea mântuitoare fcut
pe cruce de tâlhar ti I recunosctor, care a
fost rstignit împreun cu El.

Stihuri ia rstignire.

Dei mort pe cruce,

Eti viu Dumnezeu,
Cci tu eti. Cuvinte,

l in lui Dumnezeu !

Stihuri la tâlharul ce! recunosctor.

Când tâlharul a strigat:

..Doamne, pomenete-m ["

Atunci raiul Încuiat
Uile i a descuiat.

Dup ce Domnul a fost vândut de prietenul
i ucenicul Lui cu treizeci de argini, a fost

dus mal întâi la Ana arhiereul. Acesta L-a
trimis Ia Caiafa, care L-a scuipat i L-a Io-

vit peste fa
; [ pe când îi btca joc i

râdea de El a auzit spunându-I-se :
„Profe r

cte-ne, cine Te-a lovit 1“ „Acolo au venit i
doi martori mincinoi care au mrturisit c
Hristos a spus: „Stricai templul acesta i in

trei zile îl voiu ridica i c a spus ca este

Fiul lui Dumnezeu. Arhiereul i-a rupt hai-

nele neputând suferi aa numita de el hul.
Când s'a fcut ziua L-au dus iu pretoriu la

Pliat, „i ei n’au intrat, spune Scriptura, ca

s uu se spurce, ci s poat mânca Patele*
1

.

Pilat a ieit afar i î-a întrebat: Care este
vina lui? l pentfuc n’a gsit nlcio vin în

El, îl trimite la Caiafa
; iar acesta îl trimite

din nou la Pliat, cci i Pliat se pornise spre

uciderea Lui Filat a spus: „Luai-1 voi i
rstignii-1 i dup legea voastr judecai-!".
Ei au spus iari : „Nou nu ne este îngduit
s omorîm pe nimeni*'. Prin aceste cuvinte
au aâat pe Filat ca s-L rstigneasc. Pliat
L-a întrebat pe Hristos dac este împratul
Iudeilor. El a mrturisit c este, dar este
Împrat venic; „Împria Mea, a spus Ei,

nu este din lumea aceasta" ! Pilat, voind s-L
libereze, Ie-a spus mai întâi c nu gsete
nicîo vin deosebit în El, apoi le- a propus
s libereze pe unul din cei închii. Iudeilor
îns le-a fost mai drag Varava decât iisus.

io sfârit Pilat L-a dat Iudeilor, dup ce mal
întâi L-a biciuit pe Iisus. Este apoi dus de
soldai, îmbrcat ou hlamid roie, încununat
cu cunun de spini i în mâini I-au pus tres-
tie. Era batjocorit de soldai i-I spuneau

:

„Bucur te împratul Iudeilor !“ Dup ce L-au
batjocorit aa, Pilat a spus din nou : „Nu g-
sesc in ol nicio vin de moarte". Ei ins au
spus

:
„Noi 11 osândim pentruo s’a numit pe

el Fiul Jui Dumnezeu"* Pe când spuneau
acestea, Iisus tcea. Mulimea a strigat lui

Pliat : „Kstîgnete-I, rstignete-! T Ei voiau
s-L dea unei mori necinstite, ca s îndepr-
teze din mijlocul lor amintirea Lui cea bun.
Pilat îi bate joc oarecum de ei zicându-le :

„Pe împratul vostru sâ-I rstignesc ?* Eî au
rspuns

: „N’avem alt împrat decât pe Cezari"
Evreii, pentruc n’au reuit nimic cu hulele
lor, aduc în discuie pe Cezar ca cel puin
aa sâ-i sature furia lor. Intr’adevâr au spus;
„Tot cei care se face pe sine împrat se îm-
potrivete Cezarului*'. In timpul acesta femeea

*3
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lui Pliat, înfricoat de visuri, a trimis la

Filat sâ-i spun: „S nu faci nimic dreptului

acestuia !* Ea, din pricina lui Ii sus, suferise

BiLilt io timpul nopii. Pi lat s’a splat pe mâini,

lepdâudu-e prin asta de vina sângelui. Iu-

deii ins au strigat
:
„Sângele lui peste noi

i peste copiii notri ! Dar dacâ-1 elobozeti
pe el nu eti prieten Cezarului!" Aa dar

Pliat L-a legat, dei tia bine c-i nevinovat,

L-a osândit la moarte pe cruce, i le-a slo-

bozit pe Varava. Când a vzut Iuda aceasta,

aruncând argini! a plecat i dacându-se a
luat o frânghie i s'a spânzurat; în urm s

f

a
umflat mult i a crâpat.

Ostaii L-au btut peste fa cu trestia i
I-au pus in spate crucea. Apoi au silit pe
Simon Chiri neauul sâ-I duc crucea. Au ajuns
pela ceasul «1 treilea in locul Cpânei i
acolo L-au rstignit. A fost rstignit împreun
cu doi tâlhari ca s fie i el socotit un fc-
tor de rele. Pentru a-L înjosi, soldaii au îm-
prit hainele Lui, îarpenlru cmaa sa, care

era fcut dîntr'o bucat i nu avea nicîo

custur, au aruncat sori, svârind cea mai
mare nelegiuire. Dar nu numai acestea, ci

î pe când era pe cruce îi bâteau joc de
El, zicând : „O, cel ce strici biserica slin trei

zile o zideti, mântuete-te po tine !“ i iari

:

„Pe alii a mântuit, dar pe sine nu poate s
se mântuiasc". i iari: „Dac eti împ-
ratul iui Israil, coboarâ-te acum do pe cruce

i vom credo îu tine!" Iudeii dac ar îi cre-

zut îu cele ce spuneau, ar fi trebuit s se
apropie de El fr uicio îndoial, cci ln-

tr’adevr Hristos era recunoscut de întreaga
fire nu numai ca împrat ai iul Israil, ei i
al întregei lumi. Ce însemna oare întuneca-
rea soarelui in ceasul al treilea i în miezul
zilei ? Ce însemna cutremurarea pmântului V

Ce însemna despicarea pietrelor, care au
mustrat iuvârtoarea iuimil Iudeilor? Ce în-

semna învierea multor trupuri, oare ne-a în-

vederat credina în învierea obteasc l
puterea Celui ce-a ptimit ? Ce însemna sfâ-

ierea îo dou a catapetesmei templului, ca
i cum i ea ar fi fost suprat din pricina
Celui care a fost slvit în ea i ptimete
acum? Ca însemnau apoi celelalte lucruri

descoperite, dar care u'au putut Fi vzute ?

Aa dar In ceasul ai treilea, dup cum spune
dumuezeescul Marcu, a fost rstignit. Din
ceasul al aselea pân in ceasul al noulea
s'a fcut intunerec. Longbin sutaul, când a
vzut aceste lucruri minunate i mai cu seam
întunecarea soarelui, a strigat eu voce maro

:

„Cu adevrat Fiul lui Dumnezeu a fost acesta!"

Unul dintre tâlhari îl insulta pe^Iisus
;
cel-

lalt. îns, îl inea de râu cu asprime i a
mrturisit pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu.
Mântuitorul i-a rspltit credina iui i î-a

fgduit petrecerea in rai împreun cu El,

Iu sfârit, dup ce a fost insultai din destul.

Filat a scris pe cruce i cuvintele :
„Împra-

tul Iudeilor". Dei iudeii s’au împotrivit s
scrie aa, zicând c el s’a numit împrat al

Iudeilor, totui Pilat a spus împotriva lor din

nou
:
„Ce-am scris, am scris 1“ Apoi Mântui-

torul a strigat: „Mi-i sete 1". EI au amestecat

isop cu fiere i l l-au dat sâ-1 bea. Si spu-

nând : „Svâritu-s
1

a, înclinând capul i-a dat

Duhul. Toi s’au îndeprtat de acolo. Lâijg
crucea Lui sttea numai Mama Lui i sora ei,

Maria lui Cleopa, pe care Ioachim i-o nscuse

lui Cleopa ce murise fr copii. Mai era înc
si lemn, ‘iubitul lui ucenic. Nerecunosctorii

Iudei, pentruc nu voiau s vad trupurile pe

cruce au cerut lui Pliat (pentruc era marea
zi a Patelui i era Vineri) ca s sfrâme
fluerile picioarelor osândiilor spre a muri

mai repede. i au sfrâmat flucrile picioare-

lor celor doi tâlhari, cci mai triau înc
;

dar câod au venit la lisus i L-au vâeiit c
i murise, s’au oprit de a le mai sfrâma.

Unul dintre ostai, cas fac plcere Iudeilor

nerecunosctori, a întins sulia i L-a împuns

pe Hristos în coasta dreapt i îndat a ieit

sânge i ap : ap, pontru ca s se vad c
era om, sânge, pentru ca s se vad c era

mai presus de om. Sau alt explicaie: sânge

din pricina împrtirii cu dumccsectile
efinenii, iar ap din pricina botezului. Aceasta

a vzut-o Ioan i a mrturisit-o i adevrat
este mrturisirea lui. El a fost de fa. la

toate i ie-a vzut i cecace a vizuta scris.

Cci dac ar îi minit, n'ar fi scris i cele

care par c sunt spre necinstirea învto-
rului. Se spune c Ioan fiind de fa atunci

a strâns din coasta curgtoare de via într’un

vas prea sfântul i dumnezeescul sânge. Dup
ce s'au svârit aceste fapte mai presus de

fire, pe inserate, losif din Arimateia, ucenic

al Lui la început, car e se ascunsese ca i
ceilali, s’a dus cu îndrzneal la Pilat. pe

eare-l cunotea, i i-a cerut trupul lui lisus.

Pliat i a îngduit s-I ia. Iar el, pogormdu-1

de pe cruce, l-a dat jos cu mult evlavie.

Pe când se lsa noaptea, a venii Nlcodim,

aducând un amestec preparat de mult vreme
din smirn l aloe. L-a înfurat în glulginri,

dup cum obinuiau s fac Iudeii i ba în-

gropat în apropiere în mormântul tiat in

piatr a lui losif, unde nu mai fusese îngro-

pat nimeni înainte. S'a fcut asta ca nu cumva
s sa spun c altul a înviat, atunci când a

înviat Hristos. Evanghelistul a amintit de

amestecul de aloe î smirn ;
aceste mirodenii

aveau însuirea de a lipi ;
l s'a întrebuinat

amestecul de smirn i aloc ea s nu se

cread câ a fost furat atunci când vor vedea

giulgiurile i mahrama lsate în mormânt.

Intr'adevr, cum ar fi fost cu putin furtul,

odat ce smirna i aioea nu mai lsau s se
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dezlipeasc giulgiurile de trup, deoarece se

fceau una ou trupul, ca l cura s'arfi nscut
odat cu el ? Toate aceste fapte minunate
s'au întâmplat Vineri De asta purttorii de
Dumnezeu prini an rânduit ca Vineri s
facem pomenire de toate acestea cu zdrobire
de inim i cu umilin.
Treime s se tie c Domnul a fost rstig-

nit ta ziua a asea a sptmânii, adic Vineri,

pentru motivul c ia început om ui n fost

fcut în ziua a asea, A fost rstignit in cea-
sul al aselea din zi, pentruc în acest ceas,

dup cum se spune, i A dam i-a întins mâinile
i s'a atins de pomul oprit i a murit. Pentru
asta trebuia s fie creat din nou omul in

acelai ceas in care a fost zdrobit. A fost rs-
tignit In grdin, pentruc i Adain a clcat
porunca in grdina raiului. Butura amar
pe care a eust«t-o Hristos preînchipuia gus-
tarea lui Adam. Loviturile cu palmele artau
slobozirea noastr. Scuiparea i purtarea ne-
cinstit cu El artau cinstirea noastr. Cu-
nuna cu spini, îndeprtarea blestemului Hla-
mida de purpur, îmbrcmintea împrteasc
în locul hainelor de piele. Piroanele, desvâr-
ita nemicare a pcatului nostru. Crucea,
pomul cel din rai. Coasta Împuns preiuchi-
rmia coasta Iui Adam diu care a fost fcut
Evat prin care a venit clcarea poruncii Su-
lia arat c îndeprteaz dela mine sabia
cea de foo. Apa din coast este Icoana bo-
tezului. Sângele si trestia ne arat cHristos
ne-a druit, scriind cu litere roii, vechea
patrie. Se Suune ca în locul în care a fost

rstignit Hristos. capii J tuturora, se afla c*
pâua lui Adam. Pricina pentru care locul
fn care a fost rstignit Domnul se numete
Locul Cpâfâmi este aceasta: pe vremea po-
to oului. cpSâna Ini Adam a fost scoas
afar din pmânt i colinda de colo - colo
d^RPulalS de carne î stingher

; era o vedenie
îngrozitoare pentru cei care o vedeau. So-
lomoTî. din respect pentru Btrmn, împreun
cu toat oastea a acopcrit-o cu foarte multe
pietre. De asta a î fost numit de atunci lo-

cul acela „pardosit cu pietre". Unii sfpi
alei snuu. pe temeiul predunioi, c i Adam
a îori, îngropat acoTo de un înger. Aa dar
acolo unde era stârvul, acolo s’a aezat vul-
turul Hristns, vesDÎcuI împrat. Noul Adam
a tmduit prin lemn pe vechiul Adam, ce
czuse prin lemn.
Prin milostivirea T&cea mal presus de fire,

H istoasfe Dumnezeule, railucle-ne pe no s

,

Amin.

Cântarea a 8-a, irmos

:

Olipul rutii cei protiv-

nice lui Dumnezeu, dum-
„nezeetii tineri l-au defimat;

£*
3H6

„iar asupra lui Hristos întrâ- £*
„tându-se adunarea celor fr
„de lege, sftuete cele dearte
„i gândete s ucid pre Cela H
„ce ine vieaa în mân. Pre g*

„Carele toat fptura bine-L- 15
„cuvinteaz, sîvindu-L în ^
„veci <£

.

Zis-ai, Hristoase, ucenicilor: 55
Scuturai acum somnul dela ||
lumina ochilor i la rugciune
privegheai, ca s nu pierii

întru ispit; i mai vârtos tu, gj
Simone, c celui mai tare

este ispita mai mare; înele- |j
ge-M, Petre, pre Mine, pre j*
Carele toat fpturaM bine- §J
cuvinteaz, slvindu-M în

veci, 15m
Cuvânt spurcat niciodat nu

voii scoate din buzele mele, £*

Stpâne, zis-a Petru. Cu Tine 55
voiu muri ca un mulumitor,
de s

?

ar i lepda de Tine toi, 55C nu trupul i sângele, ci

Tatl Tu Te-a descoperit
mie. Pre Carele toat fptura

||
bine Te cuvinteaz, slvim- M
du-Te în veci. H

Adâncul înelepciunii cei £*

dumnezeeti î al tiinei, cu
totul l-ai cercat î noianul
judecilor Mele nu l-ai ajuns,

omule, Domnul a zis. Deci,

fiind trup, nu te luda, c de 15
trei ori te vei lepda de Mine. M
Pre Carele toat fptura M M



£
£
£
£
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bineeuvinteaz, slvindu-M
în veci.

dreptate pre Tine, pre Carele

Te slvim.

£
£
£
£

Te lepezi Simone Petre, de

ceea ce vrei s faci curând,

precum s’a zis. Ci fr zbav
g viind la tine o slujnic te va

£ spimânta, a zis Domnul, Dar
îff

plângând cu amar, M vei

jjjj
afla milostiv pre Mine, pre

SI Carele toat fpturaM fcîne-

jg cuvinteaz, slvîndu-M în

Preoii i crturarii impre- g*

una fiind rnii de rutatea

cea pîzmrea, dat-au pgâni-

lor ca un dar vieaa s o g*

ucid ;
adic pre Cel ce este ^

din fire dttor de vieaa,
||

pre Carele slvim.

3£ veci.
H£

m
*£
*£
(£W
1£

*£

eea ce eti mai cinstita.

uu oânttlm.

Cântarea a 9-a. Irmos

C eea ce eti mai cinstit

decât heruvimii i mai

„slvit fr de asemnare
„decât serafimii, care fr
„stricciune pre Dumnezeu

iineunjuratu-Te-au ca nite

câini muli i Te-au lovit, Im-
gg

prate, cu palme prete obraz g|
i Te-au întrebat, mrturisind £*

minciuni asupra Ta; ci toate

rbdând, pre toi i-aî mântuit **

H „Cuvântul ai nscut, pre tine,

*£ „cea cu adevrat Nsctoarem 73

*£

m
*£

*£

Irmosul :

eea ce eti mai cinstit -

Apoi, Jjuiriinftnda, de trei ori.

IntPo zi ai învrednicit, |Sf

Doamne, pre tâlharul în raiu; g#

si pre mine lumineaz-m cu s*
^ - .* m, m V A T X Xjfa

~ v (
7 ii s pre mine %,v

„de Dumnezeu, te slvim
. .-lemnul crucii i m mântuete

Oastea cea pierztoarecea pierztoare a

celor ce urau pre Dumnezeu,
adunarea celor plini de ruti,
a ucigailor de Dumnezeu, a

fi venit la Tine, Hristoase, i
Te-au tras ca pre un nedrept,

*3 pre Tine, Ziditorul tuturor,

pre Carele slvim.

Apoi, Evanghelia a noua. (lela Toan:

l&og crucea lui lisus .

Sfâritul:

Vedea- ror pe Acela, pe caro L-an împuns 1 '.

i Îndat

|Toat suflarea s laude pre Domoul.
|

Pe glasul al 3-Ieu.

Punem Stilurile pe patru i cutm aceste

Idiomcle, glasul
.

ctâu d pe eea

ou lucruri i rele a fcut
jjj

f,eînelegând pgânii legea

«3 i cetind în zadar glasurile

f$ proorocilor, ca pre o oaie

*3 Te-au tras pre Tine, Stpânul

#s tuturor, s Te junghie fr 1 - ,- , ----- ^

fiul meu cel întâiu nscut, g*

Israil : pre Mine, izvorul apei p
vieii M’a prsit, i i-a spat H
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H luii puf sfrâmat Pre Mine

H M’a rstignit pre lemn, iar
pre Varava l-a cerut i l-a

Jjf slobozit Spimântatu-s’a* cerul
wî de aceasta i soarele i-a as-

cuiis razele; iar tu, Israîle,

JJ nu te-ai ruinat, ci morii M'aî
dat. Iart- le lor, Printe Sfinte,

c nu tiu ce au fcut

SLUJBA. §e

*3
**m
«E

*3

[de dou ori).

Fiecare parte a sfântului

îi Tu trup a rbdat ocara pentru

H noi : capul, spini
;

faa, scui-

jjg
pari; flcile, loviri cu palme;

|| gura, gustarea oetului celui

amestecat cu fiere; urechile,

H hulele cele pgâneti ; spatele,

H biciuri i mâna, trestie
;
întin-

*3 sorile a tot trupul pre cruce;

H încheieturile, cuie i coasta,

jjjj

suli. Cela ce ai ptimit pen-

ii tru noi i ne-aî mântuit pre

j|][
noî din patimi

; Carele Te-ai

m smerit pentru noi, prin iubirea

H Ta de oameni, i ne-ai înl-

g at, Atotputernice Mântuito-
rule, miluete-ne pre noî.

Rstignindu-Te Tu, Hristoa-
se, toat fptura vzând s’a

cutremurat; temeliile pmân-
H tului s’au cltit de frica puterii

Jjj
Tale. C Înlându-Te astzi,

55 a pierit neamul jidovesc. Ca-

ii tapeteasma bisericii s*a rupt
M în dou i morii din morman-
Ssfturi au înviat; sutaul vzând
fjj minunea, s'a înfricoat

;
iar

II maica Ta, stând lâng Tine,

9HE

*3

a*

s#
s*m

a strigat, plângând ca o maic
i zicând ; Cum nu voîu plânge
i nu ma votu bate în piept,

vzându-Te pre Tine spânzu-
rat pre lemn, gol ca un vino-

vat? Cela ce Te-ai rstignit M
i Te-ai îngropat i ai înviat

din mori, Doamne, slav îe. 15
Slav, glasul al 0-lea,

D> esbrcatu-M’au pre Mine g
de hainele Mele i M’au îm- §5
brcat cu hain roie

;
pus-au jj*

pre capul Meu cunun de spini 55
i Mi-au dat trestie în mâna ||
cea dreapt, ca s-i sfrâm

" '

pre ei ca vasele olarului.

i acum, asemenea.

3*M
3*
3*

Spatele Mele le-am dat spre
bti i faa Mea nu o am 55
întors despre scuipai. Inain- |î
tea judecaii lui Pliat am sttut *5

î rstignire am rbdat, pentru |§
mântuirea lumii.

Apoi. Evanghelia a zecea, dela Mereu.

Jn vremea aceea, a venit losif...

ii Sfâritul

:

j!

i

:

;

I ar Maria Magdalena i Maria lui [osie pri-

1 1 veau ucde-L pun,

!]
Apoi

:

Slava întru cei de sus Iul Dumnezeu..

i Ladat, Ectenia

.

S plinim rugciunile noastre cele de
diminea Domnului...

Ecfonisul

:

Dumnezeul milelor...

i imdat, Evanghelia a unsprezecea, dala losn.

m-n vremea aceea, losif din AHmatera...

Sfâritul i

Pentruc mormântul acesta era aproape.

M

5^m
m

m
m
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Apoi cântm Stîlioavna, stihirl Idlomele, in-

tr’amâDdouâ stranele împreuna..

illasut Lin,

T oat fptura s’a schimbat
de fdc, vzându-Te pre Tine,

Hristoase, pre cruce rstignit.

Soarele s’a întunecat i teme-
liile pmântului s’au cutremu-
rai Toate au ptimitîmpreun
cu Tine, Cel ce ai zidit toate;

Cela ce ai rbdat de voie pen-
tru noi, Doamne slav ie.

Stih:

Impilrlt-au hainele Mele lorui i. pentru c-
masa Mea au aruncat sorii.

Glasul al ^-lea.

P oporul cel pgânesc i
frdelege, pentru ce a cu-

getat cele dearte? Pentru ce

a judecat spre moarte pre
Cela ce este vieaa tuturor?
Minune mare! Fctorul lumii

S'a dat în mâinile celor fr
de lege i S'a Înlat pre lemn,
iubitorul de oameni, ca s
slobozeasc din iad pre cei le-

gai cari strig: îndelung rb-
dtorule, Doamne, slav ie.

Stih :

Pat-âu spre mâncarea Mea îicre i spre setea

Mea 11’au artpat cu otet.

A stzi vzându-Te pre Tine,
Cuvinte, Fecioara cea fr pri-

han, spânzurat pre cruce, tân-

guiridu-se cu mil, ca o maic,
s’a rnit la inim cu amar î
suspinând cu durere dintru

adâncul sufletului sgâriindu-i
obrazul i prul smulgându-i

înc i în piept btându-se, a

strigat cu jale: Amar mie, dum-

nezeescule Fiu! Vai mie, lu-

mina lumii! Cum a! apus dela

ochii mei, mielul lui Dumne-
zeu ? Pentru care cetele celor

fr de trupuri s’au cuprins

de spaim, zicând: Cela ce eti

necuprins, Doamne, slav ie.
Stih :

Iar Dumnezeu, împratul nostru, mal 'r silite

de veci a fcut mântuire tnmîjlocu 1 pmântul u i

.

Pre lemn rstignit vâzn-
du-Te, Hristoase, preTine, F-
ctorul i Dumnezeul tuturor,

ceea ce Te-a nscut fr s-
mân, a strigat cu amar: Fiul

meu, unde a apus frumuseea
chipului Tu? Nu sufer a Te
vedea fr dreptate rstignit.

Ins grbete de Te scoal,

ca s vd i eu învierea Ta
din mori, cea de a treia zi.

Slav, glasul al S-iea.

D oamne, suindu-Te pre cru-

ce, a czut fric i cutremur

asupra fpturii; de vreme ce

i pmântul l-ai oprit s nu

înghit pre cei ce Te-au rs-

tignit i iadului ai poruncit s
sloboad din sine pre cei le-

gai. Judectorule al celor vii

i al celor mori, Ceia ce spre

înoirea oamenilor ai venit s
dai viea iar nu moarte, iu-

bitoruie de oameni, slav ie.

m
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Acum se întinge condeiul
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rspunsului de judecat dela

judectorii cei nedrepi, Hsus
Se judecai Se osândete spre
rstignire i împreun pti-
mete fptura, vzând pre
Domnul pre cruce, Cela ce
ptimeti dupre firea trupului

pentru mine, bunule Doamne,
slav ie,
Apoi BvartghHliH fi dousprezecea, (lela Matern

Iar a doua zi, care vine dup Viceri,.,

~
Sfâritul

i au pecetluit piatra.

Apoi :

Bine este a ne mrturisi Domnului. -

Sfinte Dumnezeule...

Dtîpft

Tntfil nostru,..

Troparul glasul a! 4-lea.

Rscumparatu-ne-ai pre noi
din blestemul legii cu scump
sângele Tu, Pre cruce ptro-

nindu-Te i cu sulia îropun-
gându-Te nemurire ai izvorît

oamenilor, Mântuitorul nostru,

slav ie,
Apoi ectenia obinuit l A polisul

Rânduiala ceasurilor

DIK SFÂNTA I MAREA ZI VINERI

Facerea lui Chirii, Arhiepiscopul Aiexandriei-

La dou ceasuri din ii trage clopotul i se
îmbrac preotul i binecuvântând, începem

;

împrate ceresc.-. Sfiite Dumnezeule... Prea

sfânt Treime... Tatl noslru... C a Ta este

împria.. Apoi, Doamaemîluete de 12 ori

Slav, i acum.

Venii s ne închinm...

ide trei ori)

i zicem aceti Psalmi

:

PSALMUL F>,

raiurile mele ascult-le,

Doamne !Inelege striga-

rea mea! Ia aminte la glasul ru~

gciunii mele, împratul meu
i Dumnezeul meu, cci ctre
Tine-mi îndrept rugciunea
mea! Doamne, dimineaa vei

auzi glasul meu; dimineaa
voiu sta înaintea Ta i voiu

atepta. Cci Tu eti Dumne-
zeul, Care nu voiete frde-
legea: lâng Tine nu se va
adposti vicleanul. Nici clc-
torii de lege nu se vor sllui
în preajma ochilor Ti, cci
Tu urti pe toi fctorii de
rele. Pierde-vei pe toi cei ce

spun minciun; pe omul uciga
i pe cel vânztor îl urte
Domnul. Iar eu, dup mare
mila Ta, voiu intra în casa Ta,
i în frica Tam voiu închina

în sfânt biserica Ta. Povu-
ete-m, Doamne, la dreptatea

Ta! Netezete calea Ta înain-

tea mea, în necazul vrjmai-
lor mei ! C nu este adevr în

gura lor, limbile lor sunt lin-

guitoare
;
inima lor e capca-

n î gâtlejul lor mormânt
deschis. Osândete-Î, Dumne-
zeule, i rstoarn gândurile

lor! Pentru mulimea ruti-
lor leapd-î, c s'au rzvrtit
împotriva Ta! Atunci se vor
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55 veseli toi cei ce ndjduesc

H în Tineri în veac se vor bucu-

m ra; luda-se-vor cu Tine cei ce

H iubesc numele Tu i Te vei

*3 sllui întru dânii. C Tu
55 binecuvintezi pe cel drept,

£8 Doamne, i în loc de coif 11

55 încununezi cu bunvoina Ta.

PSALMUL 2.

jptentru ce se întrât po-
M. poarele i neamurile cu-

5!
get deertciuni ? Pentru ce se

îl adun împraii pmântului i
55 cpeteniile se sftuesc împre-

un asupraDomnului i asupra

55 Unsului lui, zicând: „S rupem
Jji legturile lor i s lepdm
55 de pe noi jugul lor?“ Cel ce

JS locuete în ceruri îns râde

SI de dânii i Domnul îi bate

|5 joc de ei. Odat îns le va

5|
gri cu iuime i cu mânia Sa

55 îi va turbura. Iar eu sunt pus

55
de Dânsul împrat peste Sion,

gg
muntele cel sfânt al Lui. Ves-

55 tî-voiu hotrîrea Domnului,

H cci a zis ctre mine : „Fiul

55 Meu eti tu; eu astzi te-am

jj|
nscut Cere de la mine i-i

** voiu da neamurile de mote-
55 nire i marginile pmântului

jjg
în stpânirea ta. Cu toiag de

gg fier te vei pate; ca pe nite

5| vase de lut le vei sdrobi w
.

** Inelepii-v dar, împrailor î

55 Luai învtur, judectorii

p pmântului ! Slujii Domnului

Lui cu smerenie! Luai înv-
tur, ca nu cumva sa se mânie
Domnul i s rtcii de la

||
calea cea dreapt; cci curând

se va aprinde mânia Lui: Fe-

rice de toi cei ce ndjduesc
într'însul î

PSALMUL 21.

Dumnezeul meu, Dumne-
zeul meu ! Pentru ce m'ai ||

prsit, pentru ce te-ai depr- g*
tat fr s-mi asculi graiurile 51
i fr s-mî ajui? Dumnezeul

|J
meu, ziua am strigat i nu m’ai jS

auzit ;
strigat-am i noaptea jjS

i nu m'am linitit! Dar Tu &§

sfânt eti i locueti în lauda

lui Israil. In tine au ndjduit g#
prinii notri, ndjduit-au i ||
i-aî izbvit; ctre Tine au stri-

|g
gat, i s*au mântuit ; ndaj- H
duit-au în Tine i n

s

au fost
||

ruinai. Eu îns nu sunt om, s#

ci vierme, ocara oamenilor i
batjocura poporului. Toi câi

||m vd,m batjocoresc, strâm- gb din buze i dau din cap, **

zicând: „Acesta ndjduia în

Domnul, s-l izbveasc i s-l
5J

mântueasc, de este plcutul g#
Lut !“ Dar Tu m’ai scos din pân-

tecele maicii mele; dela sânul

maicii mele Tu mi-ai sdit na- %%
dejdea în inim. De la natere 5*
sunt pus sub paza Ta; Tu eti jw

Dumnezeul meu de la sânul H
maicii mele. De aceea nu Te g

cu fric i v bucurai înaintea ;
deprta de mine, ca necazul

||
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e aproape i n’are cine s-mi
ajute ! Tauri muli m’au îm-
presurat, împresuratu-m'au
graii Vasanului. Deschisu-
t-au asupra mea gura lor, ca
leul ce umbl dup prad i
mugete. i eu m'am vrsat
ca apa i toate oasele mele
mi s’au desfcut Inima mea
s’a fcut ca ceara, i se to-

pesc în mine mruntaiele mele.
Uscatu-mi-s’a vlaga ca un hârb
de ÎLit i limba mi s'a lipit de
cerul gurii

; pogorîtu-m’ai în

pulberea morii. Cci m'au în-
conjurat câini muli; o halt
de nelegiuii nTa împresurat;
i au strpuns mâinile i pi-

cioarele mele. Toate oasele

mi se puteau numra, iar ei

se uitau i fceau din mine
privelite. Imprit-au hainele
mele între el î pentru cmaa
mea au aruncat sori. Dar Tu,
Doamne, nu Te deprta ! Tria
mea, vino în ajutorul meu;
izbvete de sabie vieaa mea!
Scap bietul meu suflet din
ghiara câinilor! Scoate-m din
gura leului i din coarnele
taurilor izbvete-m! i voiu
vesti numele Tu frailor mei;
în adunarea lor Te voiu luda,
zicând : Cei ce v temei de
Domnul, cântai laudele Lui;
vestii slava Lui, toi cei din
neamul lui lacovî Temei-v
de Dânsul, toat seminia lui

Israil ! Cci n'a nesocotit, nici

a trecut cu vederea ruga s-
racului

;
nu î-a întors de la

ei faa, ci l-a auzit când 1-

a

chemat. Tu eti lauda mea: în

adunare mare Te voiu luda;
fgduinele mele voiu împlini

înaintea celor ce se tem de
Tine, Mânca-vor sracii i se
vor stura, i vor luda pe
Domnul cei ce-L caut; vii vor
fi inimile lor In veacul veacului.

Aduce-i-vor aminte i se vor
întoarce ia Domnul toate mar-
ginile pmântului l toate na-
iunile se vor închina înaintea
Lui, C a Domnului este îm-
pria i El domnete peste
popoare. Mânca-vor l se vor
închina toi graii pmântului;
cdea-vor înaintea Lui toi cei

se pogoar în pmânt i cei

ce nu-i pot ine viaa. Ur-
maii mei vor sluji Lui în veac
i ai Domnului se vor chema;
veni-vor î vor vesti dreptatea
Domnului, i poporului ce se
va nate vor spune ce-a fcut
Domnul.

Slav... i iicum... A Uluia,de trei ori. I) oamne

miiueie
f<ipi tr-ei ori.

Slav... Tropar, glasul l-iu,

Rstignindu-Te Tu, Hristoa-

se, a pierit tirania; clcatu-
s'a puterea vrjmaului. C
nici înger, nici om, cl Tu în-

sui, Doamne, ne-ai mântuit

pre noi
;
slav ie,
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i acum, a Nsctoarei.

Ce te vom chema? o, ceea

ce eti plin de dar! Cer: c
ai rsrit pre soarele dreptii;
raiu : c ai odrslit floarea

nestricciunii ;
Fecioar: c

ai rmas nestricata; Matc
curat : c ai avut în sfintele

tale brae Fiu pre Dumnezeul
tuturor. Pre Acela roag-Ls
mâîitueasc sufletele noastre.

Apoi cântam trai tropare din cele 12, re pe

tându-le, i zicem întâiu £âîâ de stih. Aa
facem i la celelalte ceasuri

j
U troparul cel

diatâiu. La al doilea, zicem sllMrile ce se

arat. Iar la al treilea, zicem Slav, iacimi.

Troparul, glasul ai 8-lea, singur glasul.

Astzi catapeteasma bise-

ricii se rupe spre mustrarea
celor fr de lege i soarele

razele sale îî ascunde, vzând
pre Stpânul rstignindu-Se.

iar aceasta, Io a dou stran,

\poi strana dintâi aice stihul -

Pentru ce s'au întrâtat neamurile i popoa-

rele- au cugetat cele dearte ?

i cântm acest tropar

Ca o oaie spre junghiere

Te-ai adus, Hristoase împ-
rate, i ca un miel fr de

rutate, Te-ai pironit pre cru-

ce de brbaii cei fr de lege,

pentru pcatele noastre, iubî-

torule de oameni.

Stih:

]
naluta au sttut Împraii pmântului i

boierii s'au adunat într’una asupra
Domnului l asupra Unsului Lui.

i iar acel tropar tl cânlâm i Io ti doua stran.

Apoi strana cea dintâi

Slava, acelai gitifc.

1546

Doamne, rbdând toate, aa
ai zis celor fr de lege^ ce

Te-au prins: De ai i rnit

pre pstorul i ai risipit cele

dousprezece oi, pre ucenicii

Mei, dar a fi putut s aduc

înainte mai mult de cât dou-
sprezece tegheoane de îngeri.

Ci rabd îndelung, ca s se

plineasc cele ce am artat

vou prin proorocii Mei, cele

neartate i ascunse. Doamne,
slav ie!

l acum, tot aceaslu.

Prochimenul prooruciei, glasul ui -i-lee.

:

\ nima lui a adunat frdelege luii.

Stih:

Fericit este cel ce iaelegc spre sracul t
mielul,

Din Procwoeia lui Zaharia. cetire.

Cap. 11, vers. IU— 14; Cap. 13, vers. li—7

;

Cap- 14, vers. (S“9 i 2b—2i.

tuuci am luat toiagul meu „milostivire-

‘

i l-am. frânt, ca s stric legmântul
pu cere l-ani încheiat cu toate po-

poarele. EL a fost stricat în acea zi, iar ne-

gutorii de oi care m luaser zlog. Îne-

leser c acesta a fost cuvântul Domnului.

i le-am zis: „Dac credei de cuviin,
dai- mi simbria, iar dac nu, s mu mi- o pl-
tii. i rni-au cântrit simbria mea treizeci de

argini. Alunei a grit Domnul ctre mine:
„Arunc-1 olarului preul acela scump cu

care tu ai fost preuit de ctre ei
41

. i am luat

cei treizeci de argini i l-am aruncat ola-

rului în casa lui. Apoi am rupt i toiagul

cel de al doilea: „legmânt" , ca s stric

fria dintre Iuda i Ierusalim, i daca va fi

întrebat: „De unde ai rnile acestea Ja

mâ'ni?" Ei va rspunde: „Am fost lovit iu

casa prietenilor mei!" Sabie, deteept-te
împotriva pstorului meu. împotriva tovar-

ului meu, zice Domnul Sa vaot. Bate psto-

rul ca s se risipeasc oile, iar eu îmi voîu

Întoarce mâna mea Împotriva celor mai mici.

Iu vremea aceea nu va fi cldur
f

ci frig i
ger. Va fi o zi deosebit pe care Domnul
singur o tie: nu va fi zi i noapte, ci în

34m
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vremea serii va fi Jumio. Iar în ziua aceea
va izvorî din Ierusalim ap& yî©: un bra se
va Îndrepta ctre marea cea dela rsrit, iar
cellalt bra, ctre marea cea dela apus. i
va fi Ja fel i vara i iarna. i va fi Domnul
împrat peste tot pmântul

;
în vremea aceea

va fi Domnul unul singur, aiderea i nu-
mele lui. In ziua acera va fi scris pe oale
i cldri : „Sfânt lui Dumnezeu J“ i vor fi

cldrile cole din casa Domnului ca i cu-
pele înaintea jertfelnicului. i oriice cldare
din Ierusalim i din Iuda. va fi sfânt Dom-
nului Savaot. i vor veni toii cei ce vor s
jertfeasc i le vor lua i vor fierbe carne
i nu va mal fi niclun negutor in ziua
aceea în casa Domnului Savaot

Apoi Apostolul

:

Din Cartea cea ctre Galate ni, a sfântului
apostol Pavel, cetire.

Cap. li, vers 14— 1a

railor, eu nu voiesc sm laud decât numai
crucea Domnului nostru

jg
lisus Hristos, prin care, pen-

is tru mine, lumea e rstignit

H i eu sunt rstignit în ce pri-

vete lumea* Pentruc în Hris-

tos lisus nimic nu preuiete,
js nici tierea împrejur, nici ne-

51 tierea împrejur, ci numai fp-
tura cea nou. Pace i mil
s fie peste cei ce se poart
dup regula aceasta i peste
Israilul lui Dumnezeu. încolo
nimenea s nu-mi fac sup-

M rare, c eu ranele Domnului

55 nostru lisus Hristos le port pe
*3 trupul meu. Harul Domnului

nostru lisus Hristos s fie cu
duhul vostru, frailor! Amin.

Apoi Evanghelia dolu Mateiu,

E n vremea aceea, dup ce a'a fcut ziu...

Sfâritul.

s i mama fiilor Iui Zevedeu.

Apoi

:

îrftmM
F aii mei îndrepteaz-î du-

pre cuvântul Tu i s nu m g
stpâneasc toat fr de le- **

gea. Izbavete-m de cleveti- S
rea oamenilor i voîu pzi g
poruncile Tale. Faa Ta ara- m
t-o preste robul Tu i m g
înva îndreptrile Tale. S fc*

se umple gura mea de lauda g
Ta, Doamne, ca s laud slava g
Ta, toat ziua marecuviînaTa. **

S fint© Dumnezeule...

3̂HIi dup ^
T at&l nostru.,. ^

Conduc, glasul al S-Iea. ît"?

Pre Cel ce S*a rstignit g
pentru noi, venii toi s-L K
ludm; c pre Acesta L-a gvzut Maria pre lemn î a zis: St
De i rabzi rstignire, Tu eti g
Fiul l Dumnezeul meu. **

Apoi. iHS

D oarone miluele ^
(de 40 de ori). g

ela ce în toat vremea i g
în tot ceasul, în cer i pre JJ

pmânt, eti închinat i slvit, g
Hrîstoase Dumnezeule, înde- g
lung rbdtorule, mult milos- a#

tive i mult îndurate; Carele g
pre ceî drepi iubeti i pre

jjJJ

cei pctoi milueti, Carele m
pre toi chemi la mântuire g
pentru fgduina buntilor g
ce vor s fie. însui, Doamne, g
primete rugciunile noastre g
în ceasul acesta i îndrepteaz ÎS

c
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vîeaa noastr spre poruncile
jj

Tale. Sufletele noastre le sfin-
;j

ete, trupurile curete, cu-

getele îndrepteaz, gândurile

curete i ne izbvete pre

noi de tot necazul celor rele

i al durerii. Ocolete-ne pre

noi cu sfinii Ti îngeri, ca

prin mijlocirea lor fiind pzii
i povuii, s ajungem la

unirea credini! i la cuno-
tina slavei Tale cei neapro-

piate. C bine eti cuvântat

în vecii vecilor. Amin.

D canine miluete

(de trei ori).

Slav, i$i acum

Ceea ce eti mai cinstit de

cât heruvimii î mai slvit
fr de asemnare decât se-

rafimii, care, fr stricciune,

pre Dumnezeu -Cuvântul ai

nscut, pre tine, cea cu ade-

vrat Nsctoare de Dumne-
zeu, te slvim.

î ctru numoleDomDuluibinecuvirtetizfr.priEte

Preotul zice

Dumnezeule milo&tjve&te-Te spre noi...

Apoi rugciunea:

ristoase, lumina cea ade-
- vrat, Carele luminezi i
sfineti pre tot omul ce vine

în lume, s se însemneze
preste noi lumina feei Tale;

ca într’însa s vedem lumina
cea neapropiat. i îndrep-

teaz paii notri spre lucra-

rea poruncilor Tale. Pentru

rugciunile Preacuratei Maicii

Taie i ale tuturor sfinilor

Ti. Amin,

Ceasul al treilea

V e (i ne tuchin m Împratului nostru ..

(de trei ori).

l PSALMUL 34 :

udec, Doamne, pe cei

ce-mi fac strâmbtate
i da rzboiu celor ce se rz-
boiesc cu mine ! Apuc sabia

i scutul, i Te scoal în ap-
rarea mea! Tinde-i sabia i
taie calea celor ce m prigo-

nesc! Zi sufletului meu: „Eu
sunt mântuirea ta!“ Ruinai
i ’nfrâni s fie cei ce urm-
resc sufletul meu! Cei ce-mi

voiesc mie rul, ruinai s fie

i pui pe fug 1 S fie ca

pleava luat de vânt, i înge-

rul Domnului s-i vâneze! în-

tunecat i lunecoas s fie

calea lor, î îngerul Domnului
s-i urmreasc! C fr pri-

cin mi-au întins mie curs
i groap au spat ca s m
piard. Fr de veste s vie

pieîrea peste dânii! Laul, ce

mi-au întins, s-i prind! In

acela s cad î s piar! Bu-
cura-se-va atunci sufletul meu
de Domnul i se va veseli de
mântuirea Lui. Toate oasele

mele vor zice: Doamne, cine

mmm*
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| este ca Tine, Cel ce izbveti

II pe cel slab din mâna celui

gs mai tare decât el, î pe cel srac
^ i necjit de ceî ce-l jefuete !

*| Sculalu-s’au asupra mea mr-
ii turii nedrepte î de cele ce

H nu tiu m Invinuesc. !mi pt-
4HC tesc cu rii pentru bine

;
cu

H pribegîe pltesc sufletului meu.

H iar eu, când zceau ei, cu

H sac m ?am Îmbrcat; mi-am
smerit sufletul cu post i mJam

«S rugat în inima mea. Ca unui

| prieten, ca unui frate,aa le-am
H fcut eu bine. Ca i cum a fi

jelit pe mama, aa umblam cu
capul plecat Iar când m'am

fj poticnit, ei s’au bucurat i s’au

H adunat; adunatu-s’au s m
H huleasc; i nu tiu pentru ce

Hj
m clevetesc mereu. Cu pc-
toii i cu trântorii scrânesc

P cu dînîî asupra mea. Pân
fe când, Doamne-i vei rbda?
H Doamne, pzete sufletul meu
J5 de rutatea lor ! Pzete de
#3 lei viaa mea! î Te voiu slvi

JH în adunare mare, în popor

||
mult Te voiu luda. S nu îz-

|| buteasc asupra mea vrjmaii

H mei cei ri, cei ce m ursc
H pe nedrept s nu fac semne

cu ochii. Cci ei nu griesc

H de pace, ci ruti plnuiesc

H în inima lor. Larg îi deschid

H gura asupra mea i zic: Bine,

H bine, las
J c vom vedea ! Vezi-i

H i Tu, Doamne, i nud rbda!
*£ Doamne, nu Te deprta de

mine! Scoal, Doamne, în a»

pararea mea î Ridic-Te, Dum^
nezeul meu, In sprijinul drep-
tii mele!Judec-m,Doamne,
dup dreptatea Ta! Dumnezeu!
meu, s nu izbuteasc vrj-
maii mei asupra mea, nici s
zic în inimia lor: „lnghii-
tu-l-am! S’a fcut dup do-
rina noastr !“ De ruine i
de ocar s fie acoperii toi
cei ce se bucur de necazul
meu! Toi, cei ce se ridic
împotriva mea,s se îmbrace
cu ruine i cu ocar! Iar
cei ce-mî voiesc binele, s se
bucure î s se veseleasc i
necontenit s zic : Slav lui

Dumnezeu, Celui ce druete
pace robului Su, Atunci limba
mea va vesti dreptatea Ta i
toat ziua va cânta lauda Ta.

PSALMUL 108.

D umnezeul laudei mele,
nu tcea, c s*au deschis

asupra mea buze necredin-
cioase: buze viclene î limb
mincinoas-mi vorbesc! Cu-
vinte de urm îtnproc din

toate prile i fr pricin se
rzboiesc asupra mea, în

schimbul dragostei mele m
dumnesc, iar eu m rog
pentru eî. Pentru bine îmi
pltesc cu ru, i pentru iu-

bire cu ur. Pune peste el pe
cel necredincios, i diavolul

s stea la dreapta lui! De va
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într la judecat, s ias osân-
dit, i rugciunea lui s se

prefac în pcat* Puine s fie

zilele lui i dregtoria lui s
o ia altul! Copiii Sui s ajung
orfani si femeia lui vduv.

*

Sa rtceasc copiii lui i s
cereasc; s cear departe
de casa lor drâmat! Dator-
nicul s pun mâna pe toate

ale lui i strinii s jefuiasc
rodul muncii lui! Nimnui s
s nu-i fie jale de dânsul, nici

;

mil de orfanii lui. Urmaii
j

luî menii sa fie pieirii i în-

tPun neam s se sting nu-
mele lor! S se pomeneasc

|

la Domnul nedreptatea prin-
ilor lui i pcatul mamei lui

sa nu se tearg! S fie pu-
rurea înaintea Domnului i
s piar de pe pmânt pome-
nirea lui. Pentruc nu i-a

j

adus aminte sa fac mil, ci

a prigonit pe cel nevoia i
j

srac, î pe cel cu inima în-

tristat, ca s-l omoare. A
iubit blestemul: s cad dar
asupra lui! N'a iubit binecu-
vântarea: sa se deprteze

j

dar de el. S se îmbrace cu
blestemul ca i cu haina lui

j

i s ptrund ca apa Înlun-
trul luî si ca untdelemnul în

jp

oasele lui ! S-Î fie ca un vest-

mânt, cu care se îmbrac i
ca un brâu, cu care pururea
se încinge! Aceasta s fie

plata prigonitorilor mei i a

mm

celor ce m griesc de ru!
Iar Tu, Doamne Dumnezeule,
f-mi bine pentru numele Tu!
C mare este buntatea Ta,,

mântuete-m! C necjit î
srac sunt eu i inima mea e

rnit înluntrul meu. Pier ca

umbra trectoare i ca lcusta
sunt alungat. Gemmchile mele
sunt slbite de post i trupul

meu e istovit din lipsa untu-
lui de lemn. De ocar ani

ajuns înaintea lor i ei m
privesc i dau din cap. Aju-
ta-mi, Doamne, Dumnezeul
meu! Miluete-m cu bunta-
tea Ta! Ca s cunoasc ei c
aceasta i mâna Ta î c Tu,
Doamne, ai fcut aceasta. De
blestem ei, Tu binecuvin-
teaz; de se scoal, s fîe

acoperii de ruine i sluga
Ta se va bucura. S se îm-
brace prigonitorii meî cu ne-

cinste si ca si cu o manta s
se acopere cu ruinea lor.

Luda-voiu foarte pe Dom-
nul cu gura mea; în mijlocul

mulimii îi voiu da laud.
Pentruc st deadreapta celui

srac, ca s-l izbveasc de
cei ce osândesc sufletul iui.

\ »
1

' <“' v 'w;

PSALMUL 50.

M iluete-m, Dumnezeule,
dup marea mila Ta, i

dup mulimea îndurrilor
tale terge frdelegea mea!
Spala-m de tot de frdele-

Mm
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gea m£a, i de pcatul meum curete ! C frdelegea
mea eu o cunosc, î pcatul
meu e pururea înaintea mea.
ie unuia i-am greit, cci
am fcut ceea ce-i râu înaintea

Ta. Aa c Tu eti drept în

hotârîrea Ta, i în judecata Ta
cu totul curat. C iat întru

frdelegi m’am zmislit i
în pcate m*a nscut maica
mea, dar Tu, Cel ce iubeti
adevrul, arat-mi tainele în-

elepciunii Tale! Stropete-m
cu isop i m voiu curai;
spal-m i mai alb decât
zpada voiu fi! D- mi s aud
cuvânt de bucurie i de vese-
lie, i se vor bucura oasele
mele cele smerite! întoarce
faa Ta dela pcatele mele i
toate frdelegile mele terge-
le! inim curat zidete în-

tru mine, Dumnezeule, î duh
drept înoete înluntrul meu!
Nu m lepda pe mine dela

faa Ta i duhul Tu cel sfânt

ntt-1 lua dela mine! D-mi
iari bucuria mântuirii Tale
i cu duh stpânîtor m în-

trete! înva-voîu pe cei

fr de lege cile Tale, i cei

necredincioi se vor întoarce
la Tine. îzbvete-m de vr-
sarea sângelui, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele, i
limba mea va luda îndurarea
Ta. Deschide, Doamne, buzele
mele, î gura mea va vesti

lauda Ta! C, de-ai fi voit,

jertf i-afî dat! Tu îns nu

voietî arderile de tot. C
jertf plcut lui Dumnezeu
e duhul umilit; inima înfrânt
i smerit Dumnezeu nu o

va urgisi. F bine, Doamne,
dup buntatea Ta, Sionului

i zidete iari zidurile Ieru-

salimului! Atuncea bine pl-
cute-i vor fi jertfa dreptii,
prinosul i arderile de tot;

atuncea vor pune pe altarul

|

Tu viei.

Slav. si âuuw,

Aliluia

(de trei ori).

8iav&. Troparul, glasul al 6-lea,

Doamne, jidovii Te-au ju-

decat spre moarte, pre Tine,
vieaa tuturor. Cei ce au tre-

j

cut pedestri Marea Roie prin

|

toiag, pre cruce Te-au piro-
i nît, î cei ce au supt miere

j

din piatr, fiere i-au adus.
Ci Tu, de bun voie ai rb-

I
dat, ca s ne slobozetî pre
noi din robia vrmaului;
Hristoase Dumnezeule, slav

|

îe.

i rvitira, a NAho a loarei.

Nsctoare de Dumnezeu,
tu eti via cea adevrat,
care ai odrslit rodul vieii;

ie ne rugm: Roag-te St-
pân, cu sfinii Apostoli, s
milueasc sufletele noastre. iî

mmrammimrams

%

nmmsms
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l cântm trei Tropare din cele 12, repetftn-

du-Ie. Glasul al 8-lea.

Pentru frica jidovilor s'a le-

pdat de Tine, Doamne, pri-

etenul i cel de aproape al

Tu Petru, i plângând, aa
a strigat : S nu treci lacri-

mile mele; c am zis c volu

pzi credina, îndurate, i nu
o am pziti pocina noastr
aa o primete i ne miluete
pre noî.

Tot aceasta.

Apoi, Stih ;

G ralurile mele ascultâ-le, Doamne, înelege
strigarea mea.

Mai 'nainte de cinstita ras*

tignîre, ostaii batjocorindu-

Te, Doamne, otile cele fr
de trupuri s’au sprmântat.
C Te-ai încununat cu cunun
de batjocur, Cel ce ai zugr-
vit pmântul cu flori

;
i cu

hain de ocar Te~ai îmbrcat,
Cela ce îmbraci cerul cu nori»

Cci cu o rânduealâ ca aceasta

s’a cunoscut milostivirea Ta,

Hristoase, si marea mil, slav
ie*

Stih :

la aminte glasul rugciunii mele

Tot acest tropar.

Slav, glasul al 5-1ea.

Când Te trgeau spre cruce,

aa ai strigat, Doamne : Pentru

care lucru vrei s M rstig-

nii, jidovi? Pentruc am în-

trit pre slbnogii votri ?

Pentru c am înviat pre morii

votri, ca din somn? Pre ceea

ce-i curgea sânge o am tm-
duit; pre Hananeanca o am
miluit. Dar pentru care lucru

vrei s M omorîi, jidovi?

Cî vei vedea pre Hristos, pre

Carele împungei acum, clca-
torilor de lege»

i acum, tot aceasta.

Prochimen, glasul al 4-lea,

C& eu spre bti gata suni i durerea mea
înaintea moa este pururea.

Stih :

Doamne, nu ou mânia Ta s m mu&lri pe

mine, nici ou iuimea Ta s m ceri.

Din prooroci» Iui Isaia, cetire.

Cap. 50, vers. 4—11*

onrnul Dumnezeu mi-a dat mie limb
de ucenic, ea s tiu s gresc celor

dezndjduii. In fiecare diminea EL

deteapt, trezete urechea mea, ca s ascult

ca un ucenic. Domnul Dumnezeu mi-a deschis

mic urechi, dar eu nu m’am im potrivit i nici

uu m’am dat înapoi. Spatele mele le-am dat

spre bti i flcile mele spre plmuirî i faa

mea nu o aut întors de ctre ruinea scuip-

rilor. i Domnul Dumnezeu mi-a ajutat i nu

ana fost ruinat. Pentru aceasta am i întrit

faa mea ca o cremene, cci tiam c nu
voiu îl fcut de ocar. Aprtorul meu este

aproape. Cine vrea s se npusteasc asupra

mea ? S ne msurm împreun ! Cine este

protivnicul meu ? S Be apropie 1 lat Dom-
nul, Dumnezeu îmi este intru ajutor

;
cine

mâ va osândi? lat ca un vestmânt vechlu

toti se vor prpdi i molia îl va mânca

!

Cine din voi se teme de Domnul, B asculte

glasul slugii sale ! Cel care umbl in intune-

rec i fr lumin, s ndjdneasc întru nu-

mele Domnului i s se bizuie pe Dumnezeul

luil Voi, toi care aprindei focul l pregtii

sgei arztoare, aruncai v in focul sgeilor

voastre pe care l-ai aprins ! Din mâna mea
vi se întâmpl una ca aceasta

;
pe palul du-

rerii vei fi culcai !
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Apoi Apostolul

:

L>ia Cartea cea ctre Romani, a sfântului

Apo&tol Pavel, ectîre.

Cap. 5, vers, 6— IU.

railor, Hristos, în vremea
când noi eram înc ne-

putincioi, a murit, la vremea
hoirît, pentru necredincioi.

Dei chiar pentru un drept

te mir de va muri cineva

;

abia, poate, pentru un bine-

fctor s se hotrasc cineva

s moar- Dumnezeu îns i-a
dovedit dragostea Sa ctre noi

prin aceea, c Hristos a murit

pentru noi, când eram înc
pctoi* De aceea, cu atât

mai vârtos acum, când suntem
îndreptai prin sângele iui

Hristos, ne vom mântui prin-

tr’fnsul de mânia lui Dumne-
zeu. Cci dac vrjmai fiind

noi, ne-am împcat cu Dum-
nezeu prin moartea Fiului Sau,

apoi cu atât mai mult dup
ce ne-am împcat, ne vom
mântui prin viaa Lui,

Evanghelia dala Marcu :

1 ii vretuoa m;ceit. ostaii au duis [te I tsuM .

.

* Sfâritul:

care veniser Împreun eu El Ja Ierusalim

i dup aceasta, ceBui tâlcuirea dela Matei u :

cuvâulul pentru cruce.

Apoi

:

Domnul Dumnezeu bine este

cuvântat, bine este cuvântat

Domnul; din zi în zi s spo-

reasc «ou Dumnezeul mân-

tuirilor noastre, Dumnezeul
nostru, Dumnezeu a mântui.

Sîiiitc I Uimuczeuie...

i dup
'j'at&l uofcku...

Condae :

P re Cei ce S’a rstignit pen-

tru noi, venii toi s-L ludm

;

c pre Acesta L-a vzut Maria

pre lemn i a zis: De i rabzi

rstignire, Tu eti Fiul î Dum-
nezeul meu.

tiiUues$ic

(de 40 do ori).

Rugciunea .

(_'eia ue iii toat vroinea..

poatime miluite

(de irei ori).

Slav, nji acuui.

(jeeu «e eyU mai cinstita-.

j
utru unuiele DumuuluJ, biflocuviMcazA

printe

Preotul :

mnnc^eule. milogtivete'Tu epre noi-.

Apoi rugciunea

S
tpâne, Dumnezeule, p-
rinte atotputernice, Doam-

ne Fiule, unule nscut, lisase

Hristoase i Duhul e Sfinte, o

Dumnezeire, o putere, milue-
te-m pre mine pctosul

;
i

cu judecile care tii, mân-
tuete-m pre mine nevredni-

cul robul Tu
;
c binecuvân-

tat eti în vecii vecilor. Amin.
i.

l îndat iîncepe iu ai ase i ea ca a».
3H*
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piedice paii meii Cei mândri g*
rnî-au întins curse i lauri

;

**

mreje au întins picioarelor m
mele i pe lâng crare mî-au |f
pus capcane. Zis-am ctre m
Domnul: „Tu eti Dumnezeul
meu! Ascult, Doamne, gla-

gj
sul rugciunii mele ! Doamne,
Dumnezeule, tria i mântui- g
rea mea, Cel ce mî-ai aprat
capul în vreme de rzboiu: g
Nu împlini, Doamne, dorina m
celui ru î s nu izbuteasc H
gândul lui, c se va trufii

jj
Asupra capului celor ce m î*

împresoar s vie rutatea
|J

plnuit de însi buzele lor! m
S cad asupra lor crbuni g
aprini! Arunc-i în para fo- *
cu lui i din prpastie s nu H
mai ias! Clevetitorul nu se g
va întemeia pe pmânt; pe g*

omul nedrept rutate a*l va g
duce la pieire. tiu c Dom- s#

nul va apra pricina sracilor H
i va face dreptate celui n- *
pstuit i aa drepii vor da

slav numelui Tu î cei nevi- g
novai vor locui înaintea Ta,

||
PSALMUL 90.

C el ce locueti sub acope-

rmân tul Celui prea înal
gg

i odihneti sub umbra Celui m
atotputernic, zi ctre Domnul: g
„Tu eti scparea mea, Tu eti g
aprtorul i Dumnezeul meu, m
în care ndjduesc eu !

f< C El g
te izbvete de latul vânto- 3»m

Ceasul al aselea.

V enii ae incbinani împratului nostnt...

(de trei ori),

PSALMUL 63.

M ântuete - m, Dumne-
zeule, cu numele Tu,

i cu puterea Ta f-mi drep-

tate! Ascult, Doamne, rug-
ciunea mea, i ia aminte la

cuvintele gurii mele! C str-
inii s'au sculat asupra mea, i
cei tari caut sufletul meu, i
n’au pe Dumnezeu înaintea lor.

Dar iat Dumnezeu vine în a-

jutorul meu, i Domnul este

-sprijinitorul sufletului meu. în-

toarce rul asupra vrjmailor
mei i dup cuvântul Tu pier-

de-! pe ei! Jertfe din toata ini-

ma îi voîu aduce î voiu da
slav numelui Tu,c este bun.

C din tot necazul m’ai izb-
vit, i ochiul meu fr team
a privit spre vrjmaii mei,

PSALMUL 139.

S cap-m, Doamne, de omul
viclean si de brbatul ne-

3"

drept m izbvete! Acetia
plnuesc nedreptate în inima

lor i pururea se gtesc de
rzboiu. Ca erpii îi ascut lim-

bile lor i pe buzele lor au
venin de’ scorpie. Pzete-m,
Doamne, de mâna nelegiuitu-

lui i m ferete de oamenii
nedrepi, care gândesc s înv
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rului i de molima cea ucig-

g toare; cu penele Sale te urn-

^s brete i sub aripile Lui eti

g scutit de primejdie, c adev-

g rul Lui e scut i pavz. Nu te

vei teme de nluc noaptea,

H de sgeata ce sboar ziua;

de ciuma ce se încuibeaz în

g negur, i de molima ce bân-
** tuie spre miazzi. Cdea-vor
g mii la stânga ta i la dreapta

g ta zeci de mii, iar de tine

m moarte nu se va apropia, ci

g vei cuta cu ochii ti î pe-
depsirea pctoilor vei vedea

:

g pentruc ai zis: „Doamne, Tu

g eti scparea mea", i i-aîales
de liman pe Cel prea înalt. De

m aceea mcmn rau nu te va a-

g junge i boala nu se va apro-
pia de casa ta. C a poruncit

g EI îngerilor Si, s te pzeasc
v* în toate cile tale, î pe mâini

g te vor ridica, ca s nu se Io-

g veasca de piatr piciorul tu,
Peste aspid î vasilisc veipi

g i vei clca peste lei i peste
balauri. „Pentruc M*a iubit, îl

g voiu izbvi 44

,
zice Domnul des-

g pre tine, „Âpara-l-voiu, c a
m cunoscut numele Meu. Când

g va striga ctre Mine, îl voiu
m auzi i la vreme de necaz voîu

g fi cu dânsul, mântui-l-voiu î»l

g voiu preamri. Incrca-l-voiu

S de zile multe, i-i voîu arta

g lui mântuirea Mea M
,

wt
iui

Slav, acum.

SLUJBA

A lUuift»

(de trei ort).

D o am ne tniluete

,(de trei ori).

Slav, Troparul, glasul al 2-lea, 3flfr

M ântuire ai lucrat în mij- g
locul pmântului, Hrîstoase

Dumnezeule; pre cruce ai în- H
tins preacuratele Tale mâini, g
adunând toate neamurile cele î#
ce strig: Doamne, slav ie. g

i acum

C nu avem îndrzneal g
pentru multe pcatele noastre,

*jj

tu, pre Cel ce S'a nscut din g
tine roag-L, Nsctoare de

gj
Dumnezeu, Fecioar; c mult
poate rugciunea maicii spre |S
îmblânzirea Stpânului. Ntt în-

trece cu vederea rugciunile JJ
pctoilor, Preacurat, c M
milostiv este i poate s mân- Uf
tueasc, Cela ce a primit a

g|
ptimi pentru noi. H

l cutm trei tropurn din cele ÎS,

flaul al 8-leu, repotându-le. ^

A ceasta zice Domnul ctre ||
jidovi: Poporul Meu, ce m

am fcut vou? Sau cu ce jS

v'am suprat pre voi? Pre M
orbii votri i-am luminat, pre iS
cei leproi î-am curit, pre |J
brbatul cel ce era în pat l-am m
îndreptat. Poporul Meu, ce H
am fcut vou? i cu ce Mi-
ai rspltit? In loc de man, ^
cu fiere; în loc de ap, cu
oet; în loc ca s M iubii, m



tjTXXXXX -X-rX-X-a»JXJ-.

-

juwTrrX--X- jXwXJgwj^ r"^T^rfT--
T

1 "T-T j*i

*£
**
*3
**
*3
*3
*3

ws
*3
*3
iL^Î

*3
*3
*4?

*3
*3
3*3
itX

fcJf

*3
a*3î

*3
Wf
*3
w*
*3
*3
*3
V$?

Ja3
*3
33
33
*3
*3
33
33
33
33
33
33
33
w*
a«j?

33
33
33
ws
5f*

33
33
*x
33
33

33
*3
w#
33
33
33

3*3

33
*#

eg SFINILOR PATIMI gfi* 695

pre cruce M’ai pironit. De
acum nu voiu mai rbda, che-
ma-voiu neamurile Mele i
acelea M vor slvi împreun
cu Tatl i cu Duhul i Eu
voiu drui vieaa venic.

(de doua ori

)

Apoi Stih

n ut-au spre . mâncarea Mea fiere spre
setea Mea M’mi ad put eu oot.

Legiuitorii lui Israii, jidovi

i farisei, ceata apostolilor
strig ctre voi: Iat biserica

pe care voi ai stricat-o, iat
Mielul pre Carele L-ai rstig-
nit i L-ai dat mormântului,
S'a sculat cu puterea Sa. Nu
v înelai jidovi, c iat Cel
ce v’a mântuit prin mare i
în pustie v’a hrnit. Aceasta
este vieaa i lumina i pacea
lumii.

SLIIi M âotuete-ma Dumnezeule, c au In-

trat ape pânii la s uf lotcii ntpu.

t tot Stihira acoagta

Slav, glasul al 5-lea

Venii purttoare de Hris-

tos, popoare, s vedem ce s’a

sftuit Iuda vânztorul cu
preoii cei frdelege asupra
Mântuitorului nostru. Astzi
au fcut vinovat morii pre
Cuvântul cel fr de moarte
i dându-L lui Pliat L-au rs-
tignit în locul cpânîî. Aces-
tea ptimind a strigat Mân-
tuitorul nostru, zicând: larta-

le lor, Printe, pcatul acesta,

ca s cunoasc neamurile în-

vierea Mea cea din mori.

l acum, (ot aceasta..

Prochimen, glasul al 4- leu

Doamne, Domnul nostru, cât este do minu-
nai numele Tu iu tot pmântiii

Stih

;

f h s'a înlat mure cuviina Ta maf pre sita

rie ceruri.

Din proorocia lui lruiia. cetire

Cap. 52-54, vere. 1 3*1-

u zice Domnul: Iat c sluga Mea va
pro pitici, se va sul mare se va faco i
se va înla pe. culmile slavei ! Precum

muli sau spim&atat de o‘ t
i principi s'au

sculat împotriva lui, — aa dc schimonosit
îi era infiUs area lui, i chipul lui al Al de fr
.-i sem na re cu oamenii. Toi aa va ii i
pricin do mirare pentru multe popoare;
regii îi vor astupa gura, cci ucum vd
ceea ce nu Ii s’a povestit si cern ee n’nu

auzit, îneleg.

Cine vjl credo ceea ce noi mu auzit ei
braul Domnului cui se va dcec&pftrj?

Crescut-a înaintea Iul ca o odrasl, i ca o

rdcin in pmânt uscat; fr chip i f&r
frumusee, ca s ac uitm la el l fr în-

fiare, ca s ne Vie drug. Dispreuit i cel

di a urm dintre oameni, om de suferin
,

i
rbdtor la durere, cci chipul lui era hidos,

dispreuit i nesocotit. Dar el u luat asupra-i
durerile noastre i cu suferinele noastre

n'a împovrat- l noi il socoteam pedepsit,

hul i chinuit de Dumnezeu, dar ei fusese

strpuns pentru pcatele noastre si sd robit

pentru frdelegile noastre. EI a fost pedep-
sit pentru mântuirea noastr i prin runde

Iul noi toi ne -am vindecul. Toi umblau r-
tcit! ca nite oi, fiecare pe calea noaslr,
i Domnul l-a copleit pe el cu frdelegile
noastre ale tuturor. Chinuit a fost, dar Va
supus, i nu l a deschis gura sa; ca o oaie

spre junghiere s'a adus j ca un miel fr
de glas înaintea celui ced tunde, aa nu i-u
deschis gura sa. Intru smerenia lui judecata

lui s’a ridicat i neamul lui cine fi va spune?

Cci e'a luat de pe pmânt viaa lui! Pentru
frdelegile poporului M>i a fost adus spre

moarte. Mormântul lui a fost pus lâng cei

fr de lege i eu cei fctori do ru dup
moartea lui. cu toate c nu svârise nleio

nedreptalp, i nici înelciune n'a fost in

gura Iul- Dar i-a plcut Domnului s-l zdro-

beasc prin suferin. Dac îi d vieaa ca

Jertf 8 pentru pcat, va vedea' pe urmai f si, |$I

va lungi viaa l lucrul Domnului iu mâna lui

vu propi. Scpat de chinurile sufletului su,
va vedea rodul ostenelilor sale, î de mul-
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Uimire, se va stura. I’fiu tiina lui, dreptul,
sluga Mea va îndrepta pe rniili, i frde-
legile lui le va lua asupra sa. Pentru aceas-
ta ii vo.iti da mul timile. partea sa i gloatele
ie va avea c prada ^ cci el i-a dat suîle-
tul su spre moarte i cu cei fctori de
rele a fost numrat; iar el a purtat frde-
legile multora i pentru coi pctoi i-a
dat viaa. Vosetete-te cea stearp, care dtt

nati, d glas i strig ceea ce nu te svâr-
colett in dureri de natere, cci mai muli
suni fîit celei pustiite deef ai celei cu br-
bat zice Dommil-

ApoL. A potalul.

Din Crteu cea ctre Evrei, a sfântului

Apostol Pavel, cetire,

I'
Cap. 2, vers. 11“ 18. - ‘

•

railor, Cel ce sfinete i
cei ce se sfinesc, toi surit

din Unii. Pentru care pricin
E3 nu se ruineaz a-i numi
pe acetia frai, zicând: „Spu-
ne-vou numele Tu frailor
Mei, în mijlocul adunrii Te
voia cânt". î iari : „Eu voiu
ndjdui întrlnsul", sau

: „Iat,
Eu i pruncii pe care Mi i-a

dat Dumnezeu". i precum
pruncii sunt prtai trupului
i sângelui, i El de aseme-
nea S*a fcut prta acestora,
ca prin moarte sa surpe pe
cei ce avea stpânire peste
jmoarte, adec pe diavolul,

i sa izbveasc pe aceia,

care toat viaa lor erau i-
nui în robia fricii morii. C
nu fire de îngeri a luat, ci

a luat fire de om din smân-
^ lut Âvraam. De aceea a
trebuit s se asemene frai-
lor în toate, ca s fie înain-
tea lui Dumnezeu arhiereu
milostiv i credincios pentru

ispirea pcatelor poporului.
Cci întru cât Ei însui a p-
timit i a fost ispitit, poate
s ajute i celor ce se ispitesc.

Apoi Evanghelia de la Luca.

în vremea aceea, dubeau împreun cu Lisus

doi fc&torî de rele.

Sfâritul

:

dlu (j&nieeft; stfaderieparte, priveau acestea

Dup acestea, cetirea. Apoi:
- ..-i

Degrab s ne întâmpine pre
noi îndurrile Tale, Doamne,
c am srcit foarte. Ajut-ne
noua, Dumnezeule, Mântuito-
rul nostru, pentru mrirea nu-
melui Tu. Doamne, izbve-
te-ne pre noi i curete p-
catele noastre pentru numele
Tu.
“ Ti

alinte Qu[ivne7eiile, l dnpâ Tut! nostru...

Condac;

Pre Cel ce S’a rstignit pen-
tru noi, venii toi s-L landm,
c pre Acesta L-a vzut Maria
pre Ieftin i a zis : De i rabzi
rstignire, Tu eti Fiul i Dum-
nezeul meu.

Doamne milueste

(de 40 ori)*

Rugciunea :

Celu ce In lottf vremea.-.

Doamne miluefe

(de S ori).

Slava, i acum.

Ceea ce eti mai cinstit ..

Intru numele Domnului, hinecuvinteazu

pâriute
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£f: Preotul

:

f3

^|j
Dumnezeule. mi'fwtivete-Te apre noi...

0
Apoi rugciunea sfântului Vasilie cel mare

fdumnezeule i Doamne al

| U puterilor i a toat fp-

J| tura Ziditorii ie; Carele pentru

%% milostivirea milei Tale cei

{jj
neasemnate* pre linul nscut

n Fiul Tu, pre Domnul nostru

P lisus Hristos, L ai trimis spre

ff mântuirea neamului nostru;

p si prin cinstit crucea Lui za-
- *

*3m
**
Wt
*$
¥¥m
«l

**

*3M
*3

*3

pistil pcatelor noastre Lai

rupt. i ai biruit întru Dânsul

stpânii le i puterile întune-

recului. însui. Stpâne, îubi-

torule de oameni, primete i
acestea ale noastre, pctoi-
lor, rugciuni de mulumit
i de cerere; i ne izbvete
pre noi de toat cderea în

pcat cea de tot pierztoare

î întunecat; i de toi cei

ce caut s ne fac nou râu,

vzui i nevzui vrjmai.
Ptrunde cu frica Ta trupu-

rile noastre i nu pleca inimile

ff noastre spre cuvinte sau gân-

£3 duri rele; ci cu dorirea Ta
H rnete sufletele noastre. Ca

îl spre* Tine totdeauna cutând
i cu lumina cea de ia Tine

povuii fiind, la Tine, lumina

cea neapropîat i pururea

fîîtoare, privind, neîncetat

jH mrturisire i mulumit ie
jg
s înlm, Tatlui Celui fr

Si început, împreun cu unul

nscut Fiul Tu t cu prea

sfântul i bunul i de viea
fctorul Duhul A Tu; acum
i pururea i în vecii vecilor.

Amin,

Cetimîndati ceasul al noulea.

Venfi sft ne IncîliB&ffi Împratului mwtru..

(de 3 ori).

PSALMUL 6S.

mm
a*m
a*M
mM ântuete-m, Dumnezeu- ||

le, c apele amenin g*
viaa mea. Afundatu-m’am în jgf

noroiu adânc, i nu am pe ce
g|

msprijnLAjuns-amlaadâncu- $*t

rîle marii,in vala valurilorm
ff

potolete. Ostenit-am strigând m
i gâtlejul mi- a amorit; pien-
jenîtu-mi-s'au ochii cutând g*
spre Dumnezeul meu. Cei ce

ma ursc fr vin, sunt mai
|j

muli ca perii capului meu. **

Vrjmaii, cei cem prigonesc

pe nedrept, întânlu-s'au cu ^
mult mai mult decât mine, i ||

trebue s dau ceea ce n’am
rpit. Dumnezeule, Tu cunoti h&

rtcirile mele i greal ele mele H
nu sunt ascunse de Tine. Sa îfj

nu se ruineze pentru mine cei gj
ce ndjduesc în Tine, Doam-

ne, Dumnezeul puterilor! Nici

s fie umilii din pricina mea P
cei ce Te caut pe Tine, Dum-
nezeu! lui Jsrail 1 C pentru m
Tine sufr ocara, i ruinea ||
acopere obrazul meu, Strin %%
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am ajuns pentru fraii mei i
necunoscut pentru fiii maicii

mele. C râvna pentru casa
Ta m mistue, i ocrile vrj-
mailor Ti au czut asupra
mea. Plâng i-mi umilesc su-

fletul meu cu post, dar i
aceasta mi se imput. De m
îmbrac cu sac în toc de haine,

sunt pentru dânii pricin de
râs. De mine griesc cei ce

se adun pela pori, î glu-

mesc cei ce beau vin. Iar eu
la Tine alerg cu rugciunea
mea, în ceasul îndurrilor Tale,

Doamne ! Auzi-m, Dumne-
zeule, dup mare mila Ta î
cuadevrulTu mântueste-m!

j»

Scoate-m din noroiu, ca s
nu m mai afund ! Mântue-
te-m de vrjmaii mei i din

apele cele adânci. Ca s nu
fiu luat de puterea valurilor

i s nu m înghit adâncul,
nici s-i închid adâncul peste
mine gura sa. Auzî-m, Doam-
ne, c bun este mila Ta; caut
spre mine dup mulimea în-

durri lor Tale!S nu-i întorci

faa Ta de la sluga Ta ! De grabm auzi c sunt în necaz!
Apropie-Tedesufletuîmeu i-l

izbvete ! Izbvete-m de
vrjmaii mei! C Tu cunoti
smerenia mea, înfruntarea mea
i ruinarea mea, î toi vrj-
maii mei sunt înaintea Ta.
Ocara apas inima mea i m
istovete; ateptat-am mil,

dar în zadar; mângâitori am
cutat, dar n'am aflat. Fiere

mî-au dat s mnânc, i în

setea mea m’au adpat cu oet
Masa lors fie curs înaintea

lor, t jertfa lor de pace s
fie spre cdere! Intunece-se
ochii lor ca s nu vad, i
spinarea lor s fie pururea
gârbov ! Vars peste dânii
mânia Ta, i para urgiei Taie
s-i acopere! Casele lor s fie

pustii, i în slaurile lor s
nu fie locuitori ! C pe care

Tu l-ai btut, ei l-au prigonit,

î au sporit durerile celor r-
nii de Tine. Adaoge-le lor

pcat peste pcat, î s nu
aib parte de dreptatea Ta!
tearg-se din cartea celor

vii, î printre cei drepi s nu
fie scrii! Iar pe mine, cel s-
rac i necjit, s m spriji-

neasc ajutorul Tu, Dumne-
zeule ! Si voii luda numele
Dumnezeului meu cu cântare;

cu slavoslovii îl voiu prea mri
i pre el. i acestea mai plcute
vor îi Domnului, decât vielul

tânr, cruia abia-i rsar coar-

ne i unghii. Vedea-vor aceasta
cei necjii i se vor bucura,

î inima celor ce caut pe
Domnul se va înviora. C aude
Domnul cu bunvoin pe cei

necjii, i nu trece pe robii

Si. S-L laude,* dar, cerurile

î pmântul, marea i toate

cele ce se mic într’însele

!
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C Dumnezeu va mântui Sio-

nul, i va zidi iari cetile
Iudeii î se vor aeza acolo

aleii Lui î-L vor moteni. i
neamul robilor Iui Dumnezeu
se va întri într’însul i se

vor aeza într’însul cei ce iu-

besc numele Lui.

PSALMUL ffl.

G rbete, Dumnezeule*
de-mi ajut ! Doamne,

vino de grab în ajutorul meu.
Umilii i ruinai s fie cei

ce caut sufletul meu! Cei ce

se bucur de necazul meu s
fîe înfrâni i acoperii de ru-

ine! i cei ce zic: Ls, las!
cu ocar s fie pui pe fug.
Iar toi cei ce Te caut pe Tine,

Dumnezeule, s se bucure i
s se veseleasc de Tine! Cei

ce iubesc mântuirea Ta s zic
pururea: Slav lui Dumnezeu!
Dar eu sunt necjit i srac,
Dumnezeule, vino degrab în

ajutorul meu î Nu zbovi.
Doamne, c Tu eti scutul i
izbvitorul meu.

PSALMUL «5.

Pleac, Doamne, urechea Ta
i m auzi, c srac t

necjit sunt eu ! Pzete sufle-

tul meu, c sunt credincios

înaintea Ta; mântuete, Dum-
nezeule, pe robul Tu, cel ce

ndjduete în Tine l Ai mit
de mine, Doamne, cci ctre
Tine strig în toat ziua ! Ve-

m
M

selete sufletul robului Tu, m
cci ctre Tine, Doamne, înal

jg
sufletul meu!C bun î milos-

tiv eti Tu, Doamne, a mult în- jg
durat ctre toi cei ce Te chea- »m pe Tine. Ascult, Doamne, g*
rugciunea mea i ia amin-

jg
te la glasul cererii mele! La m
vreme de necaz ctre Tine am jg
strigat i nTai auzit, Dumne-

jg
zeule ! Nu este alt Dumnezeu
ca ipe, Doamne, nici lucruri *g

ca lucrurile Tale! Toate na- m
iunile câte ai fcut vor veni jg
î se vor închina înaintea Ta,

jg
Doamne, î vor slvi numele jg

Tu. C mare eti Tu i faci
jg

minuni i numai Tu singur eti m
Dumnezeu! înva-m, Doam- p
ne, cile Tale i voiu merge în

adevrul Tu! întrete în su-
jg

fletul meu frica de numeleTu! %%

Doamne, Dumnezeul meu, Iau- jg
da-Te-voiu din toat puterea

jg
mea i pururea voiu da slava jg
numelui Tu ! C mare este

jg
mila Ta spre mine, c ai izb- j»

vit sufletul meu din fundurile jg
iadului! Dumnezeule, sculatu- m
s’au cei mândri asupra mea ^
i cei rzvrtii caut sufletul

jg
meu, fr s se uite la Tine!

jg
Dar Tu, Doamne, Dumnezeul jg
îndurrii, Cel milostiv, înde- **

lung rbtor, bun i adevrat, Jg

caut spre mine i m miîu-
jg

ete !D slugii Tale tria Ta i gg
mântuete pe fiul slujnidî Tale

Arat-mî semnul bunvoinei
||
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Tale, ca s vad cei ce m
ursc i s se ruineze, c Tu,
Doamne, mi-at ajutat i m'ai

mângâiat.

Slav ;
i acum Aliluia

. (de 3 ori).

D fiamne mîluete

(de 3 ori}.

Slav, Troparul, glasul al S-Iea.

Vzând tâlharul pre începa-
torul vieii pre cruce spânzu-
rând, a zis : De n’ar fi fost

Dumnezeu Cel ce S*a întrupat,

Carele cu noi S’a rstignit, nu
i-ar fi ascuns soarele razele

sale, nici s'ar fi cltit pmân-
tul cutremurându-se. Cî, Cela
ce toate ie-ai suferit, pome-
nete-ni, Doamne, întru îm-
pria Ta.

i acum ; a Nsctoarei.

Cela ce pentru noi Te -ai

nscut din Fecioar t rstig-

nire ai rbdat, Bunule, Carele

cu moartea pre moarte ai pr-
dat i învierea ai artat ca un
Dumnezeu, nu trece cu ve-

derea pre cei ce i-ai zidit cu

mâna Ta. Arat iubirea Ta de
oameni, milostive, primete
pre Nsctoarea de Dumne-
zeu, ceea ce Te-a nscut pre

Tine, care se roag pentru

noi; i mântuete, Mântuitorul

nostru, pre poporul cel des-

ndjduit

34

m
Si cântam trei tropare din cele 12 ^4

Glasul al 7-Jea. 34

Spaim era a vedea pre %%
Fctordl cerului i al pmân-
tutui spânzurat pre cruce, soa- 34
rele mtunecându-se i ziua

jff

iari în noapte schîmbân- 34

du sei pmântul scoând afar ^
din mormânturi trupurile mor- 34

iior. Cu cari ne închinm ie, 2
mântuete-ne pre noi. gj

(de dou ori). 34
Apoi Silii, glasul al 2-lea :

i iiip'ii'Ul-au liaiuelc Mele lorui i pootni

cmaa Mea au aruncat flortf

4

34
34
34
3#

Când au pironit pre cruce
jjj

cei fr de lege pre Domnul 34

slavei, a strigat ctre dânii:
Cu ce v’am mâhnit pre voi ? 34

Sau cu ce v'am mâniat? Mai 2
înainte de Mine cine v’a iz-

gjj

bvit pre voi din necaz? i 34

acum pentru ce'mi rspltii gj
Mie cu cele rele în loc de 34

bune? I11 locul stâlpului celui H
de foc, pre cruce M’ai piro- **

nit; In locul norului, mormânt 34
Mi-ai spat; în loc de man,

Jg
Mi-aî adus fiere; în loc de

gg
ap, cu oet M’ai adpat. De 2
acum voîu chema alte neamuri
t acelea M vor preaslvt, 34

împreun cu Tatl i cu Sîân-

tuf Duh. 34
34

Stjt, ; > al-au spre mâncarea Mea fiere i spre 34
setea Mea M’au adpat cu oet 34

34
J tot aceeai Stihim. 34
Slav • glasul al G-lea. . 34

astzi Va spânzurat pre
lemn Cel ce a spânzurat p- 34

j. /!/ A fi /IlAjL.
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%% mântui pre ape. Cu cununa

H de spini S'a încununat Impa-
ri râtul Îngerilor. Cu porfir «lin-

ii cinoasa S’a Îmbrcat Cel ce

H îmbrac cerul cu nori. Lovire

H preste obra2 a luat Cel ce a

H slobozit In Iordan pre Adam.
M Cu piroane S'a pironit mirele

H Bisericii. Cu sulia S’a împuns
îHf Fiul Fecioarei. Ineh inamu -ne

H patimilor Tale, Hristoase ! Ara-

jjj t-ne nou si slvit Învierea
ÎfS

Ta.

«m

mM

*2

i idcum
;
cot aceasta.

Prochimen, g tasul al ti-lett:

Z -ii cei Ltstmii ifiLru iiiiiua sa" Sil tie
Dumnezeii.

Slib:

u este cel ce race bine, ufo este pân La nulii

Din proorceia lui Iercmia cetire

Cap 11. vers 1S23; Cep. 12, vers. t-f\ 9-11

14-15.

omnul mi-a descoperit ea -s, tiu i
mi -a arit a t faptele lor. Eu îns, ca ud

miel blând, dtiis la Junghiere, nici mi
tiam, ei urzesc gânduri rele împotriva

mea, iicâcd: „S-î punem lemn otrvit în

iHÎ mâncarea lui i s-l smulgem de pe pmântul
m celor vii, pentniea nici numele sâ nu î se

mai pomeneasc'1

, Dar Tu, Doamne al pu

lorilor, judectorul cel drept, Cel ce cerci

inimile i cele din lufltru, d-mi s vd rs.
™ bttnarea Ta asupra lor, pentrue i-am Utere

-

?5 dinat pr cina mea. De aceea aa aice Dom-
nul despre oamenii, din. Anatot, .care. caut

E? sufletul meu i zic - „Ku mai proroci in numele
IT5 Domnului, ca s, nu mori de mâinile noastre 1,

.

De aceea aa zice Domnul Savaot: „Iat, ti

t£ voiu cerceea i tinerii lor vor muri de sabie.

££ iar fiii lor i fiicele lor vor muri de foame ,

lg nu va rmânea rmi dela dânii, eâei

voiu aduce necaz asupra oamenilor din Ana

-

iot, in anul cercetrii lor*. De voiu Intra la

$t$jf judecat eu Tine, Doamne, dreptatea va Ti

pe partea Ta. i totui, de dreptate voiu sâ

tîtesc cu Tine: Pentru ce calea uecredincio-

m. ilor este eu izbânda i pentru ce toi cic

701 M— £*
fc*

torii de lege suni în fericire V Tu i-ai sdit ^
i ei au prins rdcini, au crescut i au fcut %%
roade i Tu eti aproape numai de buzele

'

lor, iara de Inima lor eti departe. Pe mine
irsâ nu m iii. Doamne, m vezi i cerci fra*

cum uni este inima fa, de Tine. Osebete-i
dura, ca pe nite oi de junghiat, i pregâte-
(e-i pentru ziua juugbiere]. Pân când va

ieli ara i iarba de prin ioaie arinile se va
usca ? Dobitoacele i pasrile pier penii u irt

necredina locuitorilor ei, cci acetia zic: îrt

.,Domnul nu vede cile noastre 1“ „Dac eier- ^
gând cu cei pedetri, ai ostenii, cum te vei lua

la întrecere cu caii? Stras gei-v i v ducei âr»f

oate fiarele câmpului, ducei-v i-o mâneai. £*£

Mulime de pastori au clcat via ui ca, calcat-au ifif

cu picioarele lor partea mea; partea mea cea ^
iubit au Ecut-o deert neroditor, Pustietate 8*
au fcut-o i ea în pustiirea sa plânge în&jn-

tea meâ“. Aa zice Domnul despre toi vecinii ^Hr

mei cei ri, care npdesc asupra prii pe ^
care El a dat-o de motenire pc porului Su
Israîl: „Ial, iî voiu smulge din pmântul for ^
i casa Iui Iuda o voiu smulge din mijlocul ^
lor. Dar dup ce îi voiu smulge, iari îi

voiu Întoarce i-î voiu mit ui, i voiu aduce ^
m
ÎWr

m
Cap. 10, vers. !9—31. ^

raiior, având îndrzneal ^
de a intra în Sfânta Sfin- 55

pe iieeare la arina sa i la ogorul su.

Apoi Apostolul,

Dîn cartea cea ctre Evrei & siâniuiui

Apostol Pave 1 , cetire

S*
telor prin ajutorul sângelui lui ^
lisus Hrîstos, pe o cale nou i
vie, pe care ne-a deschis- o £1 s*

din nou prin perdea, adic prin

trupul Su, i având un preot m
mare peste casa lui Durune- ||
zeu, s ne apropiem cu inim

||
curat i cu credin, curii- p
du- ne prin stropire inimile de ^
cugete rele i splându-ne ^
trupul cu ap curat, s ne H
inem bine mrturisirea n- ^
dej d ei. Cci ce! ce a dat f-
gduina e vrednic de crezare; ||s luam seama unul de altul,
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m îndemnându-ne la dragoste

g i Ia fapte bune, s nu pr-
j* sini adunarea noastr, cum au

g unii obiceîu, ci s ne sftuim

g unul pe altul i aceasta cu

||
atât mai vârtos, cu cât vedem

îi c se apropie mai muit ziua
aceea. Cci dac noi, dup ce

M am primit cunotina adevru-

g Iui, vom pctui cu voin,

g nu ne mai rmâne jertf pen-
M tru pcate, ci un fel de atept

g tare grozav a judecii i a

** urgiei focului, care este gata
sg s Înghit pe protivnici. Dac
g cel ce s leapd de legea lui

Moise, în urma mrturiei a
doi sau trei martori, se pe-

H depsete fr cruare cu moar-
Ml tea, apoi socotii, cu cât mai

«f grea va fi pedeapsa, la care

H se va supune acela, care calc
%% pe Fiul lui Dumnezeu i nu

g preuete sfinenia sângelui
mi Testamentului, prin care este

g sfinit i jignete Duhul haru-

g lui. Noi cunoatem pe Cel ce
*** a zis: „A Mea este rzbuna-
g rea, Eu voîu rsplti, zice

Jjj
Domnul". Sau: „Domnul va

m judeca pe poporul Su". E

g cumplit lucru s cazi în mâî-

SS ni le Dumnezeului celui viu.

g Evanghelia delti Mu
Iia vrem.ua aceea, de] a Caiafa au dos pe iisus

în Pretoriu...

Sfârâitul

SLUJBA
Sfe

„Vedea- vor pe Aeelft, pe care L-au impuus\

.se pune cetirea Cuvântul Crucii.

Apei:

Nu ne da pre noi pân în

sfârit pentru numele Tu cel

sfânt i nu strica legtura Ta
i mi deprta mila Ta dela

noi, pentru Avraam cel iubit

de Tine, pentru Isaac robul

Tu, i Israîl sfântul Tu.
Sfinte Dumnezeule.

Si (lupa Tatftl nostru...

Co udat

Pre Cel ce S’a rstignit
pentru noi, venii toi s-L
ludm; c pre Acesta L-a
vzut Marîa pre lemn î a zis:

De i rabzi rstignire, Tu eti
Fiul i Dumnezeul meu.

Doamne mituele

de -HJ de ori), •

Rugciunea ;

Cela ee în toata vremea ..

Doamne rmluete

(de trei ori),

Slava ; i acum.

Ceea ce edi mol cinstita,..

lutru numele Domnului, bineeuvinleazâ
pariate.

Preotul

:

Dumnezeule, miJoativete-Te spre noi...

Apoi rugciunea

:

Stpâne, Doamne, lisuseliri-

stoase, Dumnezeul nostru,

Cela ce îndelung ai rbdat
pentru greâleîe noastfe i
pân la acest ceas de acum
ne-ai adus pre noi; întru Ca-



n
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rele pre lemnul cel de viea
fctor fiind rstignit, tâlha-

rului celui bine cunosctor
intrare în rai i-ai fcut i cu
moartea pre moarte ai sfrâ-
mat. Curete-ne pre noi

pctoii i nevrednicii robii

Ti, c am greit i frde-
lege am fcut i nu suntem
vrednici sa ridicm ochii notri
î sa privim la înimea ce-

rului. Pentruc am lsat calea

dreptii Tale i m umblat
în voîle inimilor noastre. Ci ne
rugm neasemnatei buntii
Tale: lart-ne pre noi, Doam-
ne, dupre mulimea mitei Tale
i ne mântuete pre noi pen-
tru numele Tu cel sfânt, c
s'au stins întru deertciuni
zilele noastre. Scoate-ne pre
noi din mâna protivnicului i
ne iart noua pcatele i
omoar gândul nostru cel tru-

pesc. Ca lepdând pre omul
cel vechiu, întru cel nou s
ne îmbrcm i ie s vieuim,
Stpânului nostru i Fctoru-
lui de bine. i aa urmând
poruncilor Tale, la odihna cea
venic s ajungem, unde este

locaul tuturor celor ce se

veselesc. C Tu eti dup ade-
vr veselia cea adevrat i
bucuria celor ce Te iubesc,

Hristoase Dumnezeul nostru,

i ie slavînlm împreun
i Printelui Tu Celui fr
început î preasfântului i

bunului i de via fctorului
Duhul Tu; acum i pururea

î în vecii vecilor. Amin.

Apof Fericiri le.

Intru iiupiii'iiiii 'la, pomenete- ne pre noi.

Doamne

Slava
;

i acu iu

pre noi Doamne...

uoata cereasc.

.

Slav.

Ceata sfinilor ingerl'..-

j ttCOttJ

Crez intr'unul Dumnezeu

Slbete, las, iart, Dumne-
zeule, greâlele noastre cele de
voie î celefr de voie, cele cu

lucrul î cu cuvântul, cele cu

tiina i cu netiina, cele din

noapte i din zi, cele cu mintea

î cu gândul, toate le iart nou
ca un bun î iubitor de oameni.

Dup «oeUBta

Tfdl ilostni...

Si Conducui :

pre cel ce ’a vitei gui pentru noi ..

Doamne mfhiete.,.

(de 40 de ori).

i rugciunea

prea sfânt Treime, stpâ-
ni e de o fiin, împrie ne-

desprit, ceea ce eti pricina

tuturor buntilor, bînevoefe

î pentru mine pctosul, înt-
rete i înelepete inima mea
î terge toat întinciunea
mea, lumineaz gândul meu,
ca totdeauna s Te slvesc l

m
anm

R*t

m
an

âw?

anm
O*
an
an
S*

an

m
ft*£

fc*

an
an
an
an
an
anm
an
ftnmm
an
**m
an
an
awmm
an

an
anm
On
m.
an
an
anm
m
anM
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%£%gs% H
Cacle-se a ti si aceasta: 13

. _ m
Câ aut Iutii deprinderea, intru aceast sfânt JHf

s Te (aud i s tna închin

ie i s zic: Unul Sfânt* unii!

iS Domnul lîsus Hristos, întru

H slava lui Dumnezeu Tatl.
Amin. si mare ai Vi&eri, s nu facem nici q liturghie

$3 Mei roas rm punem, nici nu mâncm întru |rf

aceast zî a rstignim. iar de este cineva ^
prea neputincios sau prea btrân i nu va ^
putea s petreac postind, s i se dea numai P
pâiue i ap dup apusul soarelui. Aa am
luat din sfintele porunci ale sfinilor Apos- ^
toii, s uu mâneam în Vinerea cea mare

;
ig?

c i cuvântul Domnului ctre farisei aice
: jp

Daci ee va lua mirele dela dânii, afimeea

vor posti intru acele zile.
jf»

Apoi :

Fie numele Domnului binecuvântat de acum
i pân în veac

(de trei ori)-

Slav; i acum

Bine voiu cuvânta pro Domnul in toat
Vremea..

i Apoiisul

f/UJ / jji^y/ Vsv \f VvlSf nh u&gE5^Jf f s P

yt \jf •^îyy --‘yJ
1

p. \l O?;^jML f

1

y/râ fjratii^s
S^Ssi1

;

vtmrkmw \iwyl
1 t/î



IN SFANTA I MAREA ZI VINERI
SEARA

Toac ta al zecelea ceaa din zi $1, binecuvântând preotul, cetim Psalmul Începtor.
\

t .. di "jm >1m uim CU J U i ^
T,a noaume strigat~am,punem SUhirile pe a

$1 cântm aceste Stihiri, glasul 1, singur glasul

T oat fptura s'a schimbat

de fric, vzându-Te pre

Tine, Hristoase, pre cruce, rs-
tignit Soarele s

?

a întunecat i
temeliile pmântului s'au cu-

tremurat Toate au ptimit îm-
preun cu Tine, Cel ce ai zidit

toate. Cel ce ai rbdat pentru

slav

P oporul cel pgânescifr U
de lege, pentru ce a cugetat ||
cele dearte? Pentru ce a ju- g*
decât spre moarte pre Cela ce m
este vieaa tuturor? Minune
mare! C Fctorul lumii S’a

dat în mâinile celor fr de |®|

lege i S'a înlat pre lemn M
iubitorul de oameni, ca s m
scoat din iad pre cei legai, §|
cari strig: îndelung rbd-

jjj

torule, Doamne, slav ie.

noi de voie, Doamne
Tie.

(de dou ori).

Glasul al 2-îea
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Astzi vzându-TepreTine,
Cuvinte, Fecioara cea fr pri-

han, spânzurat pre cruce, tân-

guindu-se cu mil ea o Matc,
s’a rnit la inim cu amar i
suspinând cu durere dintru
adâncul sufletul ui, sgâriindu-i
obrazul i prul smulgându-i,
înc i în piept btâiidu-se, a
strigat cu jale : Amar mie,
dumnezeescule Fiu; vai inie

!

lumina lumii! Cum ai apus de
la ochii mei, Mielul lui Dum-
nezeu ? pentru Carele cetele

celor fr de trupuri s’au cu-
prins de spaim, strigând

:

Cela ce eti necuprins, Doam-
ne, slav ie.

pre lemn rstignit vzân-
du-Te, Hristoase, pre Tine,
Fctorul i Dumnezeul tutu-
ror, ceea ce Te-a nscut fr
smân, a strigat cu amar:
Fiul meu, unde a apus frumu-
seea chipului Tu? Nusufer
a Te vedea fr dreptate rs-
tignit. îns grbete de Te
scoal, ca s vd î eu în-

vierea Ta din mori cea de
a treia zi.

Glasul al 6-îea

Astzi Stpânul fpturii a
sttut de fa înaintea lui

Filat i rstignirii S’a dat F-
ctorul tuturor, aducându-Se
ca un miel de bun voia Sa;
cu piroane S’a pironit, in coas-
t S’a împuns '$i cu buretele

S’a adpat, Cel ce a plouat
man. Cu palme preste obraz
S’a lovit, Mântuitorul lumii.;

i de robii Si S’a batjocorit

Fctorul tuturor. 0, iubirea
de oameni a Stpânului 1 Pen-
tru cei ce L-au rstignit S’a
rugat Printelui Su, zicând:
lart-le lor pcatul acesta, c
nu tiu clctorii de lege ce
lucru fr dreptate fac.

Slavii, glasul al 6-lutt

O ,
cum adunarea cea fr

de lege a osândit spre moar-
te pre Împratul fpturii! Nu
s’au ruinat de binefacerile

care aducând u-le aminte, le-a

adeverit zicând ctre dânii;
Poporul Meu, ce am fcut
vou? Au n’am umplut Iudeea
de minuni ? Au n’am înviat pre

mori numai cu cuvântul? Au
n’am vindecat toat boala i
neputina? Dar cu ce Mi-ai
rspltit? Pentru ce nu va

aducei aminte de Mine? In

locul tmduirilor, rane ai
pus asupra Mea. In loc de
viea, M’ai omorît, rstig-

nindu-M pre lemn, ca pre
un fctor de rele, pre Mine,

Fctorul de bine. Pre dt-
torul de lege, ca pre un cl-
ctor de lege, pre împratul
tuturor, ca pre un vinovat,

îndelung rbdprule, Doam-
ne, slav ie.,

"
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$ l acu ro. glasul acelai.

înfricoat i prea slvit
tain se petrece astzi: Cel

nepipît S’a prins i s*a legata

Cel ce a deslegat pre Adam
din blestem, Cel ce ispitete

inimile i rrunchii, fr dre-

ptate S’a întrebat. In temni
S’a închis Cel ce a închis adân-
cul Sta înaintea lui Pi lat Acela
Cruia îi stau înainte cu fric
puterile cereti. Cu palme S'a

lovit de mâna zidirii, Zidito-

rul Pre lemn a Se pierde S’a

judecat, Cel ce judec viu i
morii; în mormânt S’a închis

strictorul iadului. Cela ce

toate le-ai rbdat cu milos-

tivire i pre toi î-aî mântuit
din blestem, îndelung rbd-
toruie, Doamne, slav ie.

Voiiod nu Evanghelia, Lumin lin,,.

Prochimen, glasul al 4-lea.

fmpr(it-au hainele Mele lorui pentru
cmaa Mea au aruncat sori.

Stih:

punmezeule, Dumnezeu meu, la aminte
spre mine, pentru ce m ai lsat?

Dela Ejire, cetire.

Cap. 33, vers. ll-£3.

omnut insa gria cu Moisefa ctre fa,
li cum ar gri cineva cu prietenul su, Du-

fejlp aceea Moise se întorcea în tabr

;

iar tânrul su slujitor Ilsus, îlul lui Navi, nu
prsea cortul. Atunci a zis Moise ctre
Domnul: „lat, tu îmi spui : Du pe poporul

acesta, dar nu mi-ai descoperit, pe cine ai

s trimei cu mine, dei mi-ai spus: Te cu-

nosc pe nume i ai aflat bunvoin Înaintea

ochilor mei. Deci, de am aflat bunvoin in

ochii ti, arat-te s te vd
t
ca s cunosc i

S aflu bunvoin in ochii ti, i c acest

neam e poporul tu 4
. i a zis Domnul ctre

el: „Eu Însumi voiu merge Înaintea ta, i te

voiu duce ia odihn". Zis-a Moise ctre Dom-
nul: „Dac nu mergi tu Însui cu noi, atunci
s nu ne scoi de aici

;
cci pr,n ce se va

cunoate eu adevrat, c eu i poporul tu
am aliat bunvoina înaintea ta? Au nu
prin aceea, ca tu s fii însoitorul nostru?
Atunci eu i poporul tu vom fi cei mai
slvii dintre toate popoarele de pe p-
mftnt1

'. i a zis Domnul ctre Moise: „Voiu
face i ceea ce zici tu, pentruc tu ai

aflat bunvoin Înaintea mea i te cunosc

pe tino mai mult decât pe toi". Iar Moi&a a
zis: „Arat-mi slava taT Zis-a Domnul ctre
Moise : „Eu voiu trece pe dinaintea ta toat
slava mea, voiu rosti numele lui Iahve înain-

tea ta, i cine va ÎI vrednic de îndurare, de

acelam voiu îndura 41

. Apoi a adogat: „Faa
mea ins nu vei putea s’o vezi, c nu poate
vedea omul faa meu i s triasc". i îarî
a zîb Domnul : „Iat aici la mine un loc : ezi
pe stânca aceasta; când * a trece slava mea,

îc voiu ascunde în scobitura stâncii î voiu
puno mâna tnea peste tine pân voiu trece;

iar când voiu ridica mâna mea, vei vedea
spatele meu, iar faa mea nu o vei vedea!"

Prochimen, gtasul al 4-lea.

judec, Doamne, pre cei ce-ml fac strâmb

-

tate; d rzbolu celor ce-mi dau rzbolu.

Stih:

la arma i pavz i te scoal Intru ajuto-

rul meu-

Dela Iov, cetire.

Cap, 42, Vers 1J— 17.

t Dumnezeu binecuvânt sfâritul vie-

ii lui Iov mai bogat decât începutu-

riio ei i a agonisit patrusprezece mii

do oi, ase mii de cmile, o mie de perechi

do boi i o mie de usine- i avu apte iii i
trei fete. Celei dintâi i-a pus numele le-

mima, celei de a doua Keia i celei do a

treia Keren-Hapuc. Iar în toat ara nu se

gseau femei atât de frumoase ca fetele lui

iov i tat] lor le fcu prtae la motenire,
iâng fraii lor- i Iov a mai trit dup
aceea o sut patruzeci de an! i a vzut pe
fiii si i pe fiii fiilor si, pân la al patrulea

neam. i Iov muri Mtrâu i încrcat de zile.

l este scris, c iar se va scula el Împreun
cu cel pe cari Domnul îi va inviea. Aceasta
s’a tâicult din cartea sirian, când a locuit

Iov în pmântul Avsitidei în hotarele Idumeit
i ale Ar viei i mai înainte era numele Iul

lovav. i luând femeie din Ar&via a nscut
fiu, al cruj nume era Enon i pre tatl su

*



-im sjfg SLUJBA §#•

m
ssn

m

l-a chemat Zar 6, fecior din feciorii Iui lsav.

Iar pre rnurria sa, Vosorra l a fost cl al

cincilea dota Âvraam.

Pfuchimon, glasul al S-leu,

Doamne, Dumnezeul nostru, cât este de mi
nunat numele Tu ti îei Lot pmântiii

!

Stih :

U s’â înlat mare cuviina Ta, mai presus
de cermi-

Uin proorocia lui isuia, cetire.

Cap. 52-54, vers. 13-1.

PO a ?ioe Domnul ; lat c sluga mea

lelol va ProP^. sc va Su1, se va
|;^£aS face i se va înla pe culmile sla-

vei! Precum rnuli s’au spimântal de el,

i principi s‘au sculat împotriva lui, — aa
do schimonosita îi era înfiarea lui, i chi-

pul lui atât de fr asemnare cu oamenii.
Tot a i va fi pricin de mirare pentru multe

popoare
;
regii îi vor astupa gura, cci acum

vd ceea ce nu li s'a povestit î ceea ce
n au auzit, îneleg.
Cine va crede ceea co noi am auzit i

braul Domnului cui se va descoperi? Cres-

cut- a înaintea lui ca o odrasl, i ca o
rdcina în pmânt uscat; fr chip i
fr frumusee, ta s ne uitam la el i
tara înfiare, ca s ne fie drag. Dispre-

uit i cei din urm dintre oameni, om
de suferin, i rbdtor la durere, cci chi-

pul lui era hidos dispreuit i nesocotit. Dar
ci a luat asupr i durerile noastre i eu su-

ferinele noastre s’a împovrat. i noi îl so-

coteam pedepsii, htut i chinuit de Dumne-
zeu, dar el fusese strpuns pentru pcatele

noastre i zdrobit pentru frdelegile noa-
stre. El a fost pedepsit pentru mântuirea
noastr i prin ranele iui noi Loincram vin-

decat. Toi umblam rtcii ea nite oi, fie-

care pe calea noastr, i Domnul Da cople-

it pe cl cu frdelegile noastre ale tuturor.

Chinuit a fost, dur s’a supus, i nu i-a des-

chis gura bh
;
ea o oaie spre ]unghiore s'a

adus i ca un miel fr de glas înaintea ce-

hii ee-1 tunde, aa nu l-a deschis gura sa.

Intru smerenia Ini judecata lui s'a ridicat i
neamul ui cine î! va spune? Cci s'a luat

de pe pmânt viaa Iui f Pentru frdele-
gile poporului meu a fost adus spre moarte
Mormântul lui a fost pps !âng cei fr de
lege i cu cei fctori de râu dup moartea
lui, cu toate, c nu svârise nicio nedrep-
tate, i nici înelciune n’a fos! în gura lui. Dar
i-a plcut Domnului s-l zdrobeasc prin su-

ferin. Dac îi d viaa ca jertf pentru
pcat, va vedea pe urmaii si, îi va lungi

viaa i lucrul Domnului în mâna Iui va pro-

pi. Scpat de chinurile sufletului su, va

vedea rodul ostenelilor sale, i de mulumire
se va stura. Prin tiina lui, dreptul, sluga

mea va îndrepta pe muli, i frdelegi]

e

lui le va lua asupra sa. Ptntin aceasta ii

voiu da mulimile partea sa i gloatele Io va
avea ca prad ; cci el i-a dat sufletul su m
spre moarte i cu cei fctori de rele fost

numrat; iar el a purtat frdelegile mul-
tor» i pentru cei pctoi i-a dat viaa.
Veselete-te cea stearp, care nu nati, d

glas i strig ceea ce nu to zvârcoleti în

dureri de natere, cci mai muli sunt fiii celei

pustiite decât ai celei cu brbat — zice

Domnul.

Prochimen, glasul 1.

Pusu-rn’au în groapa cea mai do desnht, întru

cele întunecate l în umbra morii.

Ktih

l> oamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua ara

strigat i noaptea înaintea Ta.

Apostolul

Din cartea întâi» 'ctre Corin teni, a sfântului

Apostol Pa vel, cetire.

(Jap. J, vers. 18 - - Cap- 2, vers 2.

F railor, vorbirea despre
cruce pentru cei pieritori

este nebunie, iar pentru noi,

cei ce ne mântuîm, este pu-

terea lui Dumnezeu. Cci scris

este : „Pierde-voiu înelepciu-
nea înelepilor i tiina celor

învai o voiu lepda*. Unde
e îneleptul? Unde e crtu-

rarul ? Unde e disputtorul
veacului acestuia? N’a artat
oare Dumnezeu, c înelep-
ciunea lumii acesteia este ne-

bunie? Cci de vreme ce lu-

mea aceasta prin înelepciunea

sa n’a cunoscut pe Dumnezeu,
Care se descoper în înelep-
ciunea dumnezeeasc, apoi

.
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de aceea Dumnezeu a binevoit
s mântueasc pe credincioi
prin nebunia propoveduirii
crucii. Pentruc Iudeii cer

semne i Elinii caut înelep-
ciune, iar noi propoveduim
pe Hristos Cel rstignit, Care
pentru Iudei e sminteal i
pentru Elini nebunie, iar pen-
tru aceia dintre Iudei i Elini,

care sunt chemai, pe Hristos
Cel ce este puterea lui Dum-
nezeu î înelepciunea lui

Dumnezeu
;
pentruc cele ne-

bune ale lui Dumnezeu sunt
mai înelepte decât oamenii
i cele slabe ale lui Dumne-
zeu sunt mai tari decât oamenii.
Cci prîvi, frailor, la che-
marea voaistr, c nu sunt între

voi muli înelepi din fire,

muli puternici, muli de neam
ales. Dar Dumnezeu a ales

cele nebune ale lumii, ca s
ruineze pe cei înelepi

;
i

cele slabe ale lumii le-a ales

Dumnezeu, ca s ruineze pe
cele tari; cele de neam prost
ale lumii, cele umilite i cele

ce nu sunt ie-a ales Dumne-
zeu, ca s desfiineze pe cele
ce sunt, ca niciun om s nu
se fleasc înaintea lui Dum-
nezeu. Din a Lui voie suntei
i voi ai lui Hristos lisus, Care
S'a fcut pentru voi înelep-
ciune dela Dumnezeu, drep-
tate, sfinire i rscumprare.
Ca, precum este scris: „Cel

ce se laud, în Domnul s se

laudei î eu când am venit

la voi, frailor, am venit a-
v vestesc mrturia lui Dum-
nezeu, nu prin înelepciune i
cuvinte strlucite

; cci am
socotit s fiu la voi ca unul
ce nu tie nimic alta, decât
numai pe lisus Hristos, i înc
i Acesta rstignit.

Aliluia, glasul 1 :

M ântuete-mu } Dumnezeule, c au intrat ape
pân la sufletul muu.

Stih :

0 utilii a ateptai sutlelul meu i ticloie,,.

4

Stih ;

S se întunece ochii ior ca s uu vad,

Evanghelia de!» Mateiu :•

1 ti vremea a aoca, dup cu sa fcut ziu...

Sfârâitul

:

c are edeau iu preajma mormântului.

Apoi E eternia :

S ii zicem toi din tot sufletul,,.

Dup aceasta :

j
nvrcdniccte-ne. Doamne.,.

i Ectenia :

plinim rugciunile noastre cele do seara
Domnului.

i celelalte.

l dup Ecftmîs, cântam:

LA STIHOAVNA

Patru Stiluri podobnice, glasul al 2-lea.

O fiiid do pro Lemn...

Când Te-a pogorît de pre

lemn, mort, cel din Ârîmatea,

pre Tine, vieaa tuturor, cu

smirn i cu giulgiu Te-a în-

furat, Hristoase, i cu dra-
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goste s’a îndemnat a sruta,
cu inima i cu buzele, trupul

Tu cel nestricat Ins cuprin-

zându-se de fric, se bucura
strigând ctre Tine: Slav
smereniei Tale, iubitorule de
oameni.

Stih :

D omnul S’a imprtit, Intru podoab S’a îm-
brcat; îmbrcatu-S’a Domnul întru putere

i S’a încins.

Când Te-ai pus în groap
nou pentru toi, Mântuito-
rule al tuturor, iadul cel cu

totul de râs vzându-Te s’a

îngrozit, zvoarele s’au sf-
râmat i porile s’au zdrobit,

mormânturile s’au deschis,

morii au înviat. Atuncea i
Adam cu mdlumit bucurm
du-se, a strigat ie : Slav
smereniei Tale, iubitorule de
oameni.

Stih:

p entruc a întrit lumea, care nu se va clti.

c ând Te-ai închis în groap
cu trupul, voind, Cela ce pe-

treci din firea Dumnezeirii ne-

cuprins i nehotrît, ai încuiat

cmrile morii i ai deertat
toate împriile iadului, Hris-

toase. Atuncea ai învrednicit

i aceast Sâmbt binecuvân-
trii dumnezeeti i slavei i
luminii Tale.

C asei Tale se cuvine sfinenie, Doamne, întru

lungime de zile.

Când Te-au vzut puterile,

Hristoase, clevetit de cei fr

de lege, ca i cum ai fi fost

amgitor i piatra mormân-
tului pecetluit cu mâinile, cu

care au împuns coasta Ta cea

nestriccioas, atuncea s’au

spimântat de nespus înde-

lung rbdarea Ta. Ins bucu-
rându-se de mântuirea noas-

tr, au strigat ie : Slav sme-
reniei Tale, iubitorule de oa-

meni.
Slav; i acum, glasul al 5-lea.

P re Tine, Cela ce Te îmbraci

cu lumina ca i cu un vemânt,
pogorându-Te de pre lemn Io-

sif cu Nicodim i vzându-Te
mort, gol, neîngropat, luând
plângere cu umilin i tân-

guindu-se au zis: Vai mie prea
dulce Iisuseî pre Carele cu pu-
in mai înainte vzându-Te
soarele pre cruce rstignit, cu

întunerec s’a îmbrcat i p-
mântul de fric s’a cltit i
catapeteasma bisericii s’a rupt.

Ci iat, Te vd acum pre Tine,

supunându-Te morii de bun
voie pentru mine. Cum Te voiu

îngropa, Dumnezeul meu ? Sau
cum Te voiu înfur cu giul-

giuri? Sau cu ce mâinim voiu

atinge de trupul Tu cel ne-

stricat? Sau ce cântri voiu

cânta ducerii Tale de aicea,

Indurate ? Slvesc patimile

Tale, cu cântri laud îngro-

parea Ta împreun i învie-

rea, strigând: Doamne, slav
ie. ACM&

M
g#
g*m
g#
g*
g*
g*
g*
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Apoi :

Acum slobozete..- Sfinte Dumnezeule...

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Dup

:

atl nostru...

Troparele, glasul al 2-lea,

<osif cel cu bun chip de pre

lemn luând preacurat trupul

Tu, cu giulgiu curat înfu-
rându-1 i cu miresme, în mor-
mânt nou îngropându-1 l-apus.

Altul

:

Dac avzut curata Fecioar
pre Fiul su i Domnul spân-

zurat pre cruce, rupându-se

striga cu amar, împreun cu

celelalte femei i oftând gria.

T e vd acuma, iubitul meu
Fiu i dorit, spânzurat pre cruce

i m rnesc amar cu inima,

zicea curata. Ci d cuvânt

roabei Tale, bunule.

Slav.

Mironosielor femei, stând

lâng mormânt, îngerul a stri-

gat: Miresmele morilor sunt

cuviincioase, iar Hristos pu-
trejunii S’a artat strein.

De voie Fiul meu i Fc-
torule, rabzi pre lemn moarte

cumplit, Fecioara gria stând

înaintea crucii cu apostolul cel

iubit.

Uielepciune

!

l Apolisul.

$$ 4§M§M$M§M^

Intru aceeai sfânt i mare zi

Vineri.

i acum

Acum m’am lipsit de atep-
tarea mea, de bucuria i de ve-

selia Fiului meu i Domnul. Vai

mie! c sunt zdrobit de dure-

re, cea curat plângând, gria.

Cântarea a 3-a, Irmos:

Pavecernia se cetete in chilii sau, de va

voi cel mai mare, i în biseric, dupre obi-

ceiu ; la oare cântm Canonul pentru rs-
tignirea Domnului i plângerea prea sfintei

Nsctoarei de Dumnezeu. Irmosul de câte

dou ori i troparele pe 4. Iar mai pre urm
Irmosul in amândou stranele împreun

Facere a lui Simeon logoftul

Peasna 1, glasul al 6-lea, Irmos:

Ca pre uscat umblând Israil,

„cu urmele prin adânc,

„pre gonaciul Faraon vzân-
„du-1 înecat, a strigat: Lui

„Dumnezeu cântare de bi-

ruin s-I cântm “.

Nu este sfânt precum Tu,

Doamne Dumnezeul meu,

„Carele ai înlat cornul cre-

dincioilor Ti, bunule, i
„ne-ai întrit pre noi pre pia-

„tra mrturisirii Tale“.

Pentru frica jidovilor, Petru

s'a ascuns i toi credincioii au

fugit prsind pre Hristos, Fe-

cioara gria, suspinând.

PentrunatereaTa cea strei-

n i înfricoat, Fiul meu, e-
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ram mai slvit de cât toate
maicile. Dar vai mie! acum
vzându-Te pre lemn, m a-

prind cu inima.

Slav.

Vd pre Fiu meu, pre Carele
pre mâini prunc L-am purtat,

L-a fi luat de pre lemn, zicea
cea curat; dar vai mie! nime-
nea nu mi-L d.

i acum.

Iat lumina mea cea dulce,

ndejdea i vieata mea cea bu-
n, Dumnezeul meu a apus pre
cruce:m aprind cu inima, Fe-
cioara suspinând, gria.

Cântarea a 4-a, Irmos

:

IJristos este puterea mea,
* * „Dumnezeu i Domnul,
„cinstita Biseric cu dumneze-
iasc cuviin cânt, stri-

când; din cuget curat întru
„Domnul prznuind".

Soarele cel neapus, Dumne-
zeule Cel preavenic iFcto-
rul tuturor fpturilor, Doamne,
cum rabzi patim pre cruce?
Cea curat plângând, gria.

Cea neispitit denunt plân-
gând gria ctre cel cu bun
chip: Grbete Iosife, apro-
pie-te la Pilat i cere s iei

de pre lemn pre Dasclul tu.

Slav.

Vvând Iosif pre cea Curat
lcrmând cu amar, s’a turbu-

rat i plângând s’a apropiat 3*
ctre Pilat, strigând cu plân-

jg
gere: D-mi trupul Dumne- g*
zeului meu. jg

Vjfcl acum. p
Vzându-Te pre ine rnit *g

i fr slvire, gol pre lemn, g*
Fiul meu m aprind cu inima, jg
suspinând ca o maic, Fecioa- 34

ra striga. *3
34

Cântarea a 5-a, Irmos
: 34

3*m
3*
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

C u dumnezeeasc strluci-

rea Ta, Bunule, sufletele

„celor ce mânec la Tine cu
„dragoste, m rog luminea-
„z-le, ca s Te vad pre
„Tine, Cuvinte al lui Dum-
nezeu, pre Tine adevratul
„Dumnezeu, Cela ce chemi din

„negura grealelor.

Rupându-se Iosif, suspinând
i mirându-se împreun cu Ni-

codim, a luat preacuratul trup

i srutându-1 suspina i ofta

i-l cânta ca pre un Dumnezeu.

Luându-L cu plângere Maica

cea neispitit de brbat, L-a pus

pre genunche i rugându-Lcu
lacrimi isrutându-Lcuamar,
plângea i. striga.

Slav.

0 ndejde i o viea Te
avem pre Tine, Stpâne, Fiul

meu i Dumnezeule, întru lu-

mina ochilor, roaba Ta. Iar
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H acum sunt lipsit de Tine,

U|
dulcele i iubitul meu Fiu.

jjjj
i acum.

*f
Dureri i necazuri i suspi-

33 nuri m’au aflat, vai mie! cea

U| Curat suspinând cu amar,
*3 gria, vzându-Te pre Tine

Uf mort, Fiul meu cel iubit, gol
3$ i prsit i uns cu miresme.

Cântarea a 6-a, Irmos :

j^Jarea vieii vzând-o înl-

413

«3
33
33

3|
iTm ându-se de viforul ispi-

U# „telor, la limanul Tu cel lin

U|
„alergând, strig ctre Tine

:

33 „Scoate din stricciune vieaa

U| „mea, mult milostive".
33

U|
Vzându-Te mort, Iubitorule

Ui de oameni, pre Tine Cel ce

Uf ai înviat pre cei mori, ru
33 m rup i m rnesc cu inima;

U| a fi vrut s mor cu Tine,

33 gria Preacurata, c nu pot

Uf rbda s Te vd mort fr
33 suflare.
33

Uf Vzându-Te pre Tine, prea
33 bune Dumnezeule i îndurate

Uf Doamne, fr slvire, fr su-

*f
fiare i fr chip, m mir i

33 plâng iindu-Te precum nu

Uf m’am ndjduit s Te vd

!

33 Vai mie, Fiul meu i Dumne-
Uf zeule

!

33
33 Slav.

Uf Nu greti roabei Tale cu-

Uf
vânt, Fiul lui Dumnezeu? Au,

Ui îndura-Te-vei Stpâne, de ceea

ce Te-a nscut pre Tine? gria 3#
cea curat, suspinând i plân-

gând i sruta trupul Dom- 3*
nului su. M

i acum.

Gândesc, Stpâne, c
voiu mai auzi glasul Tu cel

dulce, nici voiu mai vedea,
frumuseea feei Tale, ca mai
înainte

;
pentruc ai apus fiul |2

meu dela ochii mei.
ff

CONDAC ff
Glasul al 8-lea. m

Pre Cel ce S’a rstignit pen-
||

tru noi, venii toi s-L ludm
; mc pre Acesta L-a vzut Maria gf

pre lemn i a zis: De i rabzi

rstignire, Tu eti fiul i Dum-
nezeul meu.

ICOS :

Mielueaua vzând pre mie-
luelul su tras spre junghiere,

mergea pre urm Maria cu
prul despletit împreun cu

alte femei, strigând aa: Unde
mergi, Fiule? Pentru ce faci

cltorie grabnic? Au doar
este i alt nunt în Cana
Galileei i acum Te grbeti
a merge acolo, ca s le faci

vin din ap? Dar merge-voiu
cu Tine, Fiule ? Sau atep-
ta-Te-voiu ? D-mi rspuns,
Fiule, nu m trece tcând,
Cela ce m’ai pzit curat. C
Tu eti fiul i Dumnezeul meu.
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Cântarea a 7-a, Irmos :

bttor de rou cuptorul l-a
J “ „fcut îngerul cuvioilor
„tineri; iar pre Haldei ar-

„zându-i porunca lui Dumne-
zeu, pre muncitorul l-a plecat
„a striga: Binecuvântat eti
„Dumnezeul prinilor notri*.

Unde este, Fiul meu i Dum-
nezeule, bunavestire cea de
demult, care ’mi gria Gavriil,

numindu-Te pre Tine împrat
i Fiul Dumnezeului Celui prea
înalt? Cci acum Te vd pre
Tine, lumina mea cea dulce,

gol mort i rnit.

Cela ce alinezi durerile, pri-

mete-m acuma cu Tine, fiul

meu i Dumnezeule, ca s m
pogor i eu Stpâne în iad cu
Tine

; nu m lsa singur, c
nu pot rbda s mai tresc,
nevzându-Te pre Tine, lumi-
na mea cea dulce.

Slav.

Suspinând cu amar cea fr
prihan, împreun cu celelalte

femei purttoare de mir i
vzând cum duc pre Hristos,
gria: Vai mie, ce vd? Unde
mergi, acum fiul meu i pre
mine singur m lai?

i acum.

Suspinând i slbind, cea
fr prihan gria Mironosi-
elor: Plângei împreun cu

mine i v tânguii amar, c
iat lumina mea cea dulce i
Dasclul vostru se d mor-
mântului.

Cântarea a 8-a, Irmos :

in vpaie cuvioilor rou
ai izvorît i jertfa drep-

tului cu ap o ai ars. C toate
„le faci, Hristoase, cu singur
„voirea. Pre Tine Te prea
„înlm întru toi vecii*.

zând losif pre Fecioara
plângând, se rupea la inim
i striga cu amar: O, Dumne-
zeul meu ! Cum Te voiu în-

gropa acum eu, robul Tu ?

Cu ce pânz voiu înfur
trupul Tu?
Mai presus de minte a co-

vârit vederea Ta, Doamne,
cea strein, Cel ce pori toat
fptura. Pentru aceea i losif

împreun cu Nicodim Te poar- jp
t, ca pre un mort, pre mâi-
nile lor i Te îngroap.

Binecuvântm pre Tatl ..

ain strein i prea slvit
vd, Fecioara striga fiului su
i Dumnezeu: Cum Te pui în

mormânt prost, pre Tine, Ca-
rele cu porunca scoli pre mori
din mormânturi.

i acum.

Nici dela mormântul Tu
nu m voiu scula, fiul meu,
nici a izvorî lacrimi nu voiu
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înceta, pân ce i eu m voiu

Jjf pogorî în iad
; c nu pot rbda

îl desprirea Ta, fiul meu.

Cântarea a 9-a, Irmos

:

Pre Dumnezeu a-L vedea nu
„este cu putin oameni-

lor, spre Carele nu cuteaz
„a cuta cetele îngereti

;
iar

„prin tine, Preacurat, s’a ar-
„tat oamenilor Cuvântul întru-

pat; pre Carele slvindu-L cu

„otile cereti, pre tine te

„fericim".

De acum nu se va mai lipi

de mine bucuria niciodat,
suspinând, gria cea fr pri-

han. C lumina mea i bucu-
ria mea în mormânt au apus.

Ci nu-L voiu lsa singur;

aicea voiu muri i m voiu

îngropa cu Dânsul.

R ana sufletului meu, vinde-

c-o acum fiul meu, striga

Preacurata lcrmând; învi-

az Fmi potolete durerea i
necazul. C poi, Stpâne,
câte vei vrea s faci, mcar
de Te-ai i îngropat de voie.

*3
*3

m
33

%
îi
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

H
33

Slav.

O ,
cum s’a ascuns ie adân-

cul îndurrilor, Maicii în tain
a zis Domnul, c vrând s
mântuesc fptura Mea, am
primit a muri. Ci voiu i învia

i pre Tine te voiu slvi, ca un
Dumnezeu al cerului i al

pmântului.

i acum-

Cânta-voiu milostivirea Ta,

iubitorule de oameni, i m
voiu închina mulimii milei

Tale, Stpâne. C vrând s
mântueti zidirea Ta, ai luat

moarte, zis-a Preacurata; ci

pentru învierea Ta, Mântui-
torule, miluete-ne pre noi

pre toi.

Apoi in loc de:

C ade se s te fericim ..

Zicem Irmosul

:

Pre Dumnezeu a-L vedea .-

i dup

Tatl nostru...

zicem Condacul

:

P ro Cel ce S a rstignit ...

i celelalte ale Pavecerniii, dupre obiceiu.

Apolisul.

Iar Miezonoptica o cetim în chilii.

3*
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33m
33
33
33
33
33
33
33
33
33
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IN SFÂNTA I MAREA SÂMBTA
Toac la al aptelea ceas din noapte i începem Utrenia dup obiceiu. Dup cei ase psalmi,

Ectenia mare La Dumnezeu este Domnul... Troparul, glasul al 2-lea

I
osif cel cu bun chîp de pre
lemn luând prea curat

trupul Tu, cu giulgiu curat
înfurându-1 i cu mirezme,
în mormânt nou îngropân-
du-1, l-a pus.

Slav.

Când Te-ai pogorît la

moarte, Cela ce eti vîeaa
cea fr de moarte, atuncea
iadul l-ai omorît cu strlucirea
Dumnezeirii. i când ai înviat
pre cei mori din cele de de~
subt, toate puterile cereti
au strigat: Dttorule de via-

, Hristoase, Dumnezeul nos-
tru, slav ie.

i acum.

Mironosielor femei, stând
lâng mormânt, îngerul a stri-

gat: Miresmele, morilor sunt
cuviincioase, iar Hristos pu-
trejunii S’a artat strein.

Dup
.
aceasta, preoi i credincioi aprind

lumini de cear curat i se rânduesc în

jurui mesei, pe care se afl aezat sfântul

Epitaf. Urmeaz Catisma a 17-a — strile
Prohodului, care se cânt dulce i cu mare

cuviin.

Stihurile scrise cu rou nu se cânt, ci se
citesc în tain, înainte de fiecare tropar.

mmm
3»mmmmm
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STAREA INTAIA

Cdete preotul Epitaful, îo chipul crucii
altarul i stranele; dac sunt mai muli, cdete protosul. Apoi, cânta rar întâiul tropar

Glasul, al 5-lea :

berice de cei ce^i pzesc neprihnit calea
i care urmeaz legea Domnului

ln mormânt, Vieat, pus ai
fost, Hristoase, i s’au spi-
niântat otirile îngereti, ple-
cciunea Ta cea mult pro-
slvind.

Kerice de cei ce pzesc Învturile Lui i de
cei ce-L caut cu toat inima.

Dar cum mori, Viea, i
cum ezi în mormânt ? i
împria morii Tu o sdro-
beti, i pe morii cei din iad
îi înviezi?

C aceia nu fac frdelege, ci umbl
ln cile Lui.

Te mrim pe Tine, lisuse
Doamne, i ’ngroparea îi
cinstim i patimile, c din
stricciune Tu ne-ai izbvit.

Tu ai poruncit ca legiuirile Tale s fie
pzite cu sfinenie

C el ce-ai pus pmântul cu
msuri, Hristoase, astzi ezi
în mic mormânt, Ziditorule, si
din gropi pe cei ce-au murit
înviezi.

0, de s ar îndrepta cile mele spre paza
legiuirilor Tale

1 isuse al meu, împrat a
toate, de ce vii la cei din iad,

88

o, Hristosul meu? Vrei s des-
robeti pe neamul omenesc.

88
88
88

Stpânul a toate mort Se
vede acum i deerttorul gro- 88
pilor celor mori Se încue’n ^groap nou ca un om. 88

88

Atunci nu m'ai ruina în faa oricreia din
poruncile Tale.

Ci Te-ai luda cu inim credincioas înv-
ând judecile Tale cele drepte!

88
88
88
88In mormânt, Viea, pus ai
jjj

fost, Hristoase, i cu moartea 88
Ta pe moarte o ai pierdut i M
viea lumii Tu ai izvorît. 88

88
88
88
88

Cu cei^ri, Hristoase, ca un
ru fctor, socotit ai fost, 88
dar ne-ai îndreptat pe toi i SJ
ne-ai scos din amgirea celui 88
ru.

Legiuirilor Tale voiu fi credincios, nu m
prsi pentru totdeauna.

Cum va pstra un tânr curat calea sa ^

Povuindu-se de cuvântul Tu.

88
88
88
88
88Mai frumos cu chipul decât St

oamenii toi, ca un om se vede St
mort i fr de chip, Cel ce i»
toat firea a ’nfrumuseat.

#Jt

Cu toat inima mea Te am cutat. Nu m lsa xîls m abat dela poruncile Tale. g*

Iadul cum va rbda intra- 88
rea Ta, Doamne

;
i cum nu g#

se va sdrobi ’ntunecându-se? 8*

De-a luminii Tale fulgere or- St
bind. 88

Primit-am cuvântul Tu in inima mea, ca s
nu greesc Înaintea Ta.
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33
33
33
33
33
33
33
33

tuitoare, cum în groap ’ntune-
coas Tu Te-ai ascuns? 0,
rbdare de nespus i negrit!

Binecuvântat eti, Doamne, înva-m
legiuirile Tale.

Nici lumea de duhuri nu
pricepe, Doamne, nici muli-
mea fr’ de trup poate povesti
taina îngroprii Tale, netiind.

Cu buzele mele am vestit toate hotrîrile
gurii Tale.

O, minuni strine ! O, ce
lucruri nou ! Cel ce-mi d
suflare mie Se poart mort,
îngropat de mâinile lui losif.

Cci pzirea hotârîrilor Tale îmi d desftare
mai mult decât orice bogie.

in mormânt ai apus, dar
de-al Tatlui sân nicicum nu
Te-ai desprit, Hristoase al

meu. Acest lucru e strin i
nefiresc

!

In poruncile Tale ptrunde cugetul meu i
ochii mei urmresc poruncile Tale.

întreaga fptur recunoa-
te’n Tine : împrat adevrat,
pe pmânt i’n cer, dei în

mormânt Te’ncui, Hristoase
al meu !

La legile Tale voiu cugeta i nu voiu uita
cuvintele Tale.

Tu ’n mormânt fiind pus, Zi-

ditor Hristoase, temelia iadu-

lui s’a cutremurat i-ale mor-
ilor morminte s’au deschis.

Arat mil robului Tu i voiu tri i cuvin-
tele Tale voiu pzi.

Cela ce în palm tot p-
mântul ine, sub pmânt acum
cu trupul Se afl mort, slobo-
zind pe morii cei legai în iad.

Deschide ochii mei, ca s vd minunile din
legea Ta.

Din stricare, Doamne, viaa
mea o ridici

; cci murind
acum, la cei mori Te-ai po-
gorît i-ale iadului zvoare
le-ai sdrobit.

Nemernic sunt eu pe pmânt. Nu ascunde
de mine poruncile Tale.

Ca lumina ’n sfenic, se as-

cunde acum sub pmânt ca
sub obroc, trupul Domnului
i din iad gonete întunerecul.

însetat este sufletul meu pururea de dorul
judecilor Tale.

Mulimea de otiri, cea du-
hovniceasc, împreun cu losif

i Nicodim merg s ’ngroape
pe Cel ce e ne’ncput.

Cercetat-ai pe mândrii, cei blestemai, cari
se abat dela poruncile Tale.

Murind Tu de voie, în mor-
mânt ai fost pus; i pe mine
ce-am fost mort, Iisusul meu,
de amara mea greal m’ai

scpat.

Ia dela mine ocara i defimarea, c înv.
turile Tale le-am pzit.

S’a schimbat fptura prin a
Tale patimi, cci cu Tine-au
ptimit toate câte sunt, iîtor
a toate cunoscându-Te.

Zadarnic stau boierii im clevetesc, c robul
Tu se îndeletnicete cu învturile Tale.

33
3*
3*
33
33

33
33
33
33
33
33
33
83
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
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Luând în pântece a vieii

Piatr, cel a toate mânctor,
iadul, a vrsat pe toi morii
ce din veac i-a înghiit.

Desftare imi sunt învturile Tale i po-

runcile Tale sunt povuitorii mei

In mormânt nou Te-au pus
înoind, Hristoase, firea oame-
nilor, prin învierea Ta, dup
cum se cade unui Dumnezeu.
Sufletul uieu e aruncat la pmânt. Ridic-m

dup fgduina Ta.

Pe pmânt ai venit, peAdam
j* s-l mântui. i pe-acesta ne-

gsind, jos Te-ai pogorît; pân’
la iad, Stpânul meu, l-ai

m* cutat.

MC Cile mele i-am mrturisit i m'ai auzit.

MC InVc.-m poruncile Tale.
Pa

Pmântul de fric s'a mi-
5* cat, Cuvinte, i luceafrul Iu-

i mina sa i-a ascuns, apuind a

jg Ta lumin sub pmânt.

MC

Fâ-m s pricep cnlea legiuirilor Tale i
minunile Tale voiu cuta.

la

Ca un om, ai murit de-a Ta
voie, Doamne; dar ca Dum-
nezeu pe mori din gropi ai

sculat i din întunerecul p-
catelor.

MC întristarea istovete sufletul meu. Intrete-mâ

Mi dup cuvântul Tu.

mc Vrsând râu de lacrmi pes-

î* te Tine, Doamne, cea Curat,

Hjj
ca o Maic, a glsuit: „Oare

#2 cum Te voiu îngropa, Fiul

mc meu?“
MC

Deprteaz dela mine calea minciunii i
druete-mi s urmez legea Ta.

Ca grunul de grâu, ce'n-

colete ’n pmânt, spic adu-

ctor de rod nou Te-ai fcut,

înviind pe toi urmaii lui

Adam.
Calea adevrului mi-am ales i judecile

Tale nu le-am uitat.

Sub pmânt Te-ai ascuns

ca un soare, acum, i ’ntr’a

morii noapte neagr Te-ai

învelit; ci rsai, Hrîstosul meu,
mai strlucit!

Lipitu-m’am de învturile Tale. Num lsa,
Doamne, s fiu ruinat.

Cum ascunde luna faa sa

de soare, aa groapa Te-a
ascuns i pe Tine-acum, Cel

ce prin trupeasc moarte ai

apus.

Pe calea poruncilor Tale voiu alerga, c prin

. ele ai desftat inima mea.

Iisus, Vieaa, gustând moar-
tea acum, pe toi oamenii de
moarte i-a izbvit i vieaa
tuturor le-a druit.

Inva-m, Doamne calea leg uirilor Tale im voiu inea pururea de ea.

Pe întâiul Adam, prin pcat
omorît, la viea ridicându-1

cu moartea Ta, Adam nou în

trup Te-ai artat acum.

Dâ-mi pricepere s îneleg legea Ta i o voiu
pzi cu toat inima mea.

Ceretile cete, mort întins,

pentru noi, Te-au vzut, St-
pânul meu, i s’au spimân-
tat i cu aripile s’au acoperit.

mm»
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PovA uefjte-Ju [ie calea poruncilor Taie, cci
aceasta e dorirea mea,

Pogorîndti-Te mort, de pe
lemn, Cuvinte, losîf cel cu bun
chip Te pune *n mormânt;
ci 'nviaz, Doamne, mântuind
pe toi.

Pleac, inima mea la învturile Tale, iar
u la dorina de câtig.

Bucurie, Doamne, fiind în-

gerilor, întristare lor acum
le-aî pricinuit, cu trup mort*
ca pe un om, vzându-Te.
Abate ochii mei dela deertciuni i m În-

vioreaz în cile Tale,

Suind Tu pe cruce, împreun
ai suit i pe muritorii vii; iar

stând sub pmânt, ai sculat
de-acolo pe cei adormii.

împlinete fugii du iuta data robului Tu* pen-
tru frica ce o am Inalntiu Ta

Ca un leu, Tu Doamne, a-

dormind cu trupul, ca un puiti

de leu Te scoli, Cela ce ai

fost mort, lepdând i btrâ-
neea trupului.

Deprteaz data mine ocara mea. ce m în-

tristeaz, c judecile Tale sunt bune

C ela ce din coasta lui Adam
cel dintâi pe strmo ai pls-
muit, etfn coast'mpuns i
izvor curitor ne izvorti.

lat am dorit s împlinesc poruncile Tale
învioreaz ma cu dreptatea Ta,

Se ’njunghia în tain mai
'nainte mielul, iar acum Tu,
ptimind, fr s cârteti, eti
fi junghiat i firea curetî.

S- vie peste mine mila Ta, Doamne, i mân
tuirea Ta dup fgduin Ta,

Cine dar va spune chipul

groaznic i nou ? Cel ce st-
pânete toate fpturile pti-
mete azi i moare pentru noi.

wi voi ti da rspuns celor ce m ursc, u&ci

.
ndjduean in cuvântul Tu

Cuprinzându-i spaima, au
strigat îngerii :„Cum Se vede
mort Stpânul vieii i de ee

?

n
mormânt Se ?ncueDumnezeu?“

Sti lua do tot cuvântai adevrului din gura
mea, cci judecile Tale sunt rctejdea mea,

D in coasta Ta, Doamne, cea
însulîat, izvorti mie viea,
prin viata Ta, i m înnoieti
i s m viezî cu ea.

Pazl-voiir, legea Ta pururea, in veac i In
veacul veacului.

Rstignit pe cruce, ai che-

mat pe oameni, iar curat
coasta Ta împungându-se, tu-

turor iertare dai, lîsusul meu.

Uinbk-voiu intru lrgime, cci poruncile
Talc am cutat.

Cel cu chip cuvios Te g-
tete ’ngrozît î Te ’ngroap,
ca pe-un mort, cu smerenie,
de ’ngroparea Ta înfrîcoân-
du-se.

Inamica regilor voiu spune învtura Ta $
nu m voiu runa. ,

Sub pmânt, de voie, po-
gonnd ca un mort, Tu ridici

de pe pmânt, Hristoase, la

cer pe cei care de-acolo au
fost czui.
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î»îN Cei mândri rti^u batjocorit peste msur, dar

jljf de la legea Tu nu m’au abtut.

** ^supra Ta, Doamne, sabie
ni s’a ascuit i-a puternicului

15 sabie s’a tocit, iar cea din
ne Eden se biruîete-acum.
ni

v

j?3 Adusu-mi-am aminte de SndecKtle Tale celo

jjg
din V'3£i<‘ i m’am mângâiat Doamne,

{3 Vzând mîelueaua pe-a!

he su Miel junghiat, doborît de
dureri striga i’ndemna, ca i
turma s se tângue cu ea.
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Uesîâta-mâ voiu tntin porunci] a Tale, pentruc
foarte, foarte-mi sunt iubite,

Dei Te-aî vzut mort, dar
eti viu Dumnezeu i ridici

de pe pmânt, Hrîstoase, Ia

cer, pe cei care de-acolo au
fost czui.

*

Iiidica voiu mâinile mele ]a poruncite Taie*

p care le iuoests i la legile Tale voiu cugeta.

peî Te-ai vzut mort, dar
eti viu Dumnezeu i pe oa-
menii cei mori, pe toi, înviezi,

omorînd de tot pe-al meu
omorîtor.

Adu 'fi atniue de cm vântul dat robului Tu,
io care mi-aî poruncii sâ nâdsjdcesc.

q, ce bucurie, ce dulcea
mult, a fost ceea ce-a um-
plut pe toi cei din iad, str-
lucind luminaTa’nadâncul Iui.

Aceasta m mângâie la vreme rie necaz, cci
cuvântul Tu îmi va tiu vîeaS.

îngroparea ?i laud, patimi-
lor m închin; i puterea îi
mresc, Mifostîvule, prin care
de patimi am fost deslegat

ji Mâhnirea m?i cuprinde eftud vd pe eeî r&i
cari prsesc legea Ta*

|
in mormânt de Te'ngropi

i în iad de pogorî, dar mor-
ii mintele, lisuse, le-ai deertai
||
î întregul iad, Hristoase, l-ai

f
golit

i;

j|

învturile Tate erau eâuterele mda prip

:|
locurile pribegiei mele.

De-a Ta voie, Doamne, po-
li
gorînd sub pmânt, pe toi

;

oamenii din moarte i-ai înviat
ji i la slava Tatlui i-ai înnlat

||
E?l noaptea îmî aduceam aminte de Tfi-rtu is

Ij Tâa ?f pleam I cgv u Tb, Doamf-e
:

U wuI dî1 Treime, cu trupul,

|i

pentru noi, defimat moarte
II rabd, binevofnd; se cutre-

|
mur i soare i pmânt

j
AeeisU *e petrecea cu mine, pesmit!

ps/.esc- poruDeile Tale.

yrmaii lui Iuda, din izvor
adapai i cu man sturai
demult, în pustiu, în mormânt
îî pun pe Hrnitorul lor,

Partea nif*, D^ttmne, e l pwte*
poriLQCîle Tete.

^a un vinovat, st Cel prea
drept la Pilat i la moartea
cea nedreapt e osândit i
Judectoru-i rstignit pe lemn.

Din toat, loima mea bus rog feei T*Jt,
miluete-aa dup cuvântul Tfiii.

I
ngâmfat israil, u c i ga e

popor ! Pentru ce pe Varava,
ptima, slobozi, iar pe Dom-
nul pentru ce II rstigneti?

ssaasa

sbxhss

lîîasinais*

sa

xsa

xxssis

sxsisssssaa
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Xlercet a timu t - ain crrile mele i mi-am

^ '

litiicepta paii' spre învat urile Tale-

|î|
P ismuind pe Adam din

¥% pmânt» cu mâna» pentru dân-

% sul Te-ai fcut om firesc în

|g trup i de bunvoia Ta Te-ai

m rstignit.

GrubHu-m'am i n'am pregetai a împlinesc

poruncile' Tale*-

Ascultând, Cuvinte» de al

Tu Printe, pan*la îadu ’ngro-
** zitor Tu Te-ai pogorît, în-

*1 viind tot neamul muritorilor.
ajt

fc Laurile celor ri tn’au vânat, d tr legea

jtj
' Ta n aiit Uitat,

l „Vai, Lumina lumii! Vai, a

H mea Lumin! O, lisusul meu!
O, Fiule prea dorit !“ Cu amar,

H striga Fecioara i jelea.
Ajc

In miezul nopii m'ain Rculut s Te slvesc

.pentru judecile Tale cele drepte.

55 pismtare popor, uciga

H blestemat! Ruineaz-te m-
M car, înviind Hristos, de ma-

H hrama i de giulgiurile Lui.

Parta siot cu cei ce se tem (le Tino i cti

cei co pzesc .poruncile Taie.

\ino, necurate, uciga uce-

M nic, i pricina rutii arat-
H*tni-o: pentruce-ai ajuns tu pe

fel Hristos s-L vinzi?

ÎS Dn mita Ta, ,D>amuc, e plin pmântul luva-

s pzesc poru icile Taie,

M; Eubitor de oameni Te pre-

faci, nebune, orb, nemernic,

jjj ne *mpcat, vânztorule; tu,

ce mirul al voit s-l vinzi

55 pe bani.

Fâcut-ai bine robului TSu, dup fgduina
Ta, Doamne.

Cu ce pre vândut-ai sfân-

tul mir cel ceresc? Sau ce M
vrednic de potriva lui ai pri- p
primit? Nebunie— aflai, prea *
blestemat satan ! 5?

Inva â-m bun pricepere i înelepciunea, jtji

cci cred în poruncile Tale. ; 53

De iubeti sracii i tnâh- m
nit eti de mir ce se vars, M
curînd suflet pctos, cum 5?

pe aur, pe Lumintorul, vinzi? §Jf
y (j.

înainte de a suferi, am pciltuit, dar acum sj[

pzesc cuvântai Tu.

O, Cuvinte, Doamne, a mea H
bucurie, Îngroparea-i de trei

||
zile cum voiu rbda? Mi se

rupe inima ca unei maici.

Bun i btntfâclo*r efcti. Doamne. Inv&A-ni ^
legile Talc. ^

ÎS
Cine-mi va da ap i izvor

de lacrmi, ca s plâng pe g*

Iisus, dulcele meu Fiu ?" A H
strigat Fecioara, Maica Dom-
nului.M
rnîail nscocesc minciuni împotriva rno.ft, M
eu îns cu toat inima pzesc poruncile l’fllo, 5^

O, muni i vâlcele, i mul- ^
imi de oameni, tânguii-v i U
plângei cu mine toi i jelii

jg
cu Maica Domnului ceresc! m̂
Inima lor e nesimitoare es scul, iar eu m

mângâi du le^ea Ta, gî

„Când am s te mai vd, M
Venic Lumin, bucuria i U
dulceaa sufletului?" A stri-

gat Fecioara, tânguindu-se. g#



GSg SFINTELOR PATIMI ge» 723

Bine câ in’ai smerit, cci rn'ai învat s
pzesc legea Ta.

Dei ca o piatr, tare i
tioas, ai primit a Te tiaj
dar ne-ai izvorît râu de vîea
vie, Venice Isvor.

Mai scumpi este gurii mele legea decât mii

de comori de aur i de orgi ut,

Ca dintr'o fântân, din în-

doitul râu, ce din coasta Ta
a curs, noi ne adpm i vieaa
venic o motenim*

Siavâ ie, atotputernice Doamne, slav

Voind Tu, Cuvinte, în mor-
mânt Te-ai vzut; dar eti

viu i scoli din mori, dup
cum ai spus, cu ’nvîerea Ta,

Mântuitorule.

Slav Tatlui i Fi uliii $i Sfântului Duh.

Te cântm, Cuvinte, Doam-
ne al tuturor, împreun i cu

Tatl i cu Duhul Sfânt i în-

groparea Ta cea sfânt pro-

slvim.

i acum i pururea l în vecii veci iar. A mia

Ferîcimu-Te toi, Maica Iui

Dumnezeu, i *ngroparea de
trei zile noi 6 cinstim a Fiulm
tu i-al nostru Dumnezeu.

Se repet trop.irul Uitata

in mormânt, Vîea, pus-ai

fost, Hristoase, i s*au spi-
mântat otirile îngereti, ple-

cciunea Ta cea mult pros-

lvind.

Urmeaz Ecteiuâ mic i Ecfcmisul

:

ii

STAREA A DOUA
Cdete al doilea preot, când sunt mai muli

M
s'a binecuvântat numele Tu i R'a rrea

mrit împria Ta, a Tatlui i a Fiului i ^
a Sfântului Duh, acum l pururea i in vecii ^
vecilor. Amin. ^
mmmmmmmmmmmssm |

k*
k*

preoi- hi fel ea iu filarea întâia
;
sau .singur ^

preotul Apoi, rn ;epe rar i cu glas iin :

Glasul al 5-lea :

Mâinile Tale m'atj fcui i m’nti zidit, inelep-
e^tu-uiA l voi ii înv* poruncile Tale, ^
Cuvine-se, dar, s cdem la

Tine, Ziditorul, Cela ce pe **

cruce mâinile i-ai întins i-aî

sdrobit de tot puterea celui

rau. **

Cei ee se tem di j
. Taie se bucur când m

vad, Oui tu fgduine Iu Tale ndjduiesc Jf
. * - **

Cuvme-se, dar, sa- fi dam
slav* Atoate Ziditorul, cci din

patimi Tu ne-ai scos, prin pa-
jjj

tîma Ta, i din stricciune toi £S

ne-am izbvit J*

Cu uoscul-am, Doamne, c judecile Tale mini ^
dre; te i c dup dreptate m'fli pedepsit. ^
Soarele-a apus, iar pmân- S

tul s’a cltit, Cuvinte, apuind
Tu, neteratul soare, Hristos, fe<

i cu trupul în mormânt pu- £2-

nându-Te. M
i

Fie dar mila- Tu mângâierea .mea, precum ai

(âgfrduil robului Tu.
*#

ini

S offln învietor în mormânt *4
dormind, Hristoase Doamne, g
din cel greu somn al pcatu- m
lui ai sculat întreg neamul o--;JJ
menesc cel pctos. M
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S vie paste mine Indurrile T*ile ivoiutrâl,

cci legea Ta este- mângâierea mea

„Una ’ntre femeiTe-amns-
fg cut Fiu, fr de durere; dar

acum sufr dureri, prin pa-
tima Ta“, cea Curat mult je-

lindu-se, zicea.

Ruinaji s fie trufaii ee fr vin mii apaii,
cci învturile Tale le cercetez.

s us vzându-Te, de Printe
nedesprit, Doamne, iar jos

cu trupul mort, sub pmânt
fiind, serafimii s’au înfricoat
acum.

S sg intoarf la îninc eH ce se tem da Tine
i cei cg cunosc învturile Tale.

Rastignindu-Te, s'a rupt

tâmpla templului prin mijloc

i i-ascund lumintorii lumi-
na lor, sub pmânt Tu, Soare,
ascunzându-Te.

Fie inima mea fr prihan sub pnvafa
mucilor laie, ea s nu fm ruinat

PO-

Cela ce cu*n semn a fcut
la început pmântul, azi apune
sub pmânt, ca un muritor;
îngrozete-te de-aceasta, ce-

rule !

Sufletul mi se Istovete in ateptarea ajuto-
rului Tu, dur io fgduina Ta uâdâ jdueac

mereu.

Sub pmânt apui Cela ce-aî

fcut pe om cu mâna, ca pe

p oameni s-i înali din cderea
lorr cu puterea Ta atotputer-

nic.

&& PaienîeQitu mi s
f

au ochii ateptând îngduina
&. §1 uii sic: Când oare m volu mângâia?

V enii s cântm lui Hrîstos

Cel mort plâns sfânt cu jale,

ca femeile, ce mir au adus
atunci, s’auzim cu ele : „Bu-
curai-vî“
Ajuus-am ea o piele pus la fum, dar legile

Tale nu le-am uitat.

Nesecat mir eti, Cuvinte
Doamne; pentru-aceea i fe-

meile mir î-aduc, Celui viu, p
ca unui moft i îngropat
Câte sunt oare zile!# robului Tu i când vel

osiudi oare pe prigonituri i mei?

Cu ’ngroparea Ta ai sdro-
bit de tot iadul, Hristoase, i
cu moartea Ta pe moarte âi

omorît i din stricciune lumea
mântuetî. t?

Spusu ni-au clctorii de lege ti ft Si dai lu
sunt cu legea Ta, Doamne, gl|

Râu de viea eti ce din P
Tatl curgi, înelepciune, tar U
în groap apuind, viea d-

jjj
ruieti celor din adâncurile ia-

dului.
ui

Toate poruncite Ta'e sunt adevr- Ajut^mi,
c pe nedrept simt prigonit:

Ca s înnoiesc firea oame-
nilor cea sdrobît, Eu cu moar-
tea Mi-am rnit trupul Meu,
voind; deci jelind nu-i bate $$
pieptul, Maica Mea.

gg
Puin de du in’au ters de pe pmânt, dar ^

poruncile tale mi ie-eni prsit

Sub pmânt apui, Cei ce

eti luceafr al dreptii, i
pe mori î-ai ridicat, ca din-

ium
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tr’un somn greu, alungând din
iad tot întunerecul.

Dâruote mi viea dup mila Ta i înv-
turile Taie voiu pzi.

Bob cu dou firi: Dtto-
rul de viea, astzi, în adânc
pmânt, cu lacrmi, se sea-mn

;
îns rsrind lumea va

bucura.

Pentru vecie. Doamne, cuvântul Tu a întrit

cerurile.

S’a temut Adam, Dumnezeu
umblând în raiu atuncea, iar

acum s’a bucurat c’aî venit Ia

îad; cci czând atunci, acum
s'a ridicat.

Tu al Întemeiat pmântul i adevrul Tu
rmâne din neam in neam.

Maica Ta acum vars râuri

de lacrmi, Hristoase, i-a stri-

gat, când Te-a vzut cu tru-

pu’n mormânt: „Inviaz, Fiule,

precum ai spus!*

Din porunca Tu pân azi toate ee tiu, c
toate sunt slugile Tale.

losif Te-a ascuns, cu evla-

vie, în groap nou; i cân-
tri dumnezeieti, de ’ngropa-
rea Ta, i-a cântat, cu lacrmi
tmpletindu-le.

De n’ar II fost legea Tu mângâierea mea, as?

fi pierit ia necazurile mele.

Doamne, Maica Ta, pironit

vzându-Te pe cruce, de a-
mar întristare, sufletul ei $’a

ptruns de cuie i de sabie.

Niciodat nu voiu uita poruncile Tale, cci
prin ele îmi dai viea.

Maica Ta, vzând adparea
Ta cu fiere, Doamne, Cel ce

eti dulceaa lumii noastre în-

tregi, fa|a eî cu-amare lacrmi
a udat

Al Tâu sunt eu, mântui este-m, c poruncile
Tale am cutat,

„Ru m’am întristat i r-
runchii mî se rup, Cuvinte,

junghierea Ta nedreapt v-
zându-o", zis-a Preacurata,

tânguindu-se.

Ni' credincioii mâ pândesc f=â m piard, iar

eu cercetez învturile.

Cum am s-i închid ochi)

dulci i-a Tale buze, Doamne,
i cum dar ca pe un mort Te
voiu îngropa?" A strigat losif,

înfiorându-se.

Li toat desvârirea am vzut sfârit, numai
porunca Ta sfârit nu are.

jalnice cântri losif i cu
Nicodim cânt lui Hristos ce

S’a ’ngropat, acum, în mor-
mânt i cu dânii cânt cetele

cereti.

Cât am iubit legea Ta, Doamne! Toat ziua

ea-i gândirea mea.

Sub pmânt apui Tu, Hris-

toase, soare al dreptii; deci

i luna, Maica Ta, care Te-a
nscut, de dureri se stinge,

nevazându-Te.

Cci m face mai înelept decât vrjmaii
mei i niciodat nu mu prsete.

I adul s’a ’ngrozit dttorule
de viea, Doamne, când pr-
dat i-a vzut bogia lui i’n

gfsm?
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u
M viai pe morii cei legai din

$3
veac-

f Ajuns-a tu mai înelept.dec 3,1.toi învaii mei,

f5 j>-in'Lru\j Iiivtâtufri Tale sunt gândirea mea.

§0u-

S oare luminos dup noapte

jjjj
strlucete, Doamne; iar Tu,

«3 dup moartea Ta, strluceti
mai mult, înviind din groap
ca un Dumnezeu.
Mai pricepui decât cei btrâni am ajuna,

penlrucâ. pzesc poruncile Tale.
jil

jjg
Ziditorule, priimintiu-Te In

Jjj
sân pmântul s’a cltit de

m frica Ta, Preaputerni ce, i pe
jtj mori cutremurul i-a deteptat

Diila toat calea rea am oprit pieioar. Jomele,
ca s urmez cuvintele Tale.

O, Hrîstosul meu! Iosif i
Nicodim cu miruri, într’un chip

*3 deosebit, acum Te gtesc stri-

i gând: „O, pmânte 'nfrico-
jS eaz-te!“

Del a judecile Taie nu mmm • abuiul, c u
eti învtorul iu cu*

ioamne, aî apusicuTîne-a

^ soarelui lumin; iar fptura de

jg
cutremur cuprins-a fost, Fc-

ti tor al tuturor vestindu-Te.

.,CAi. tie dulci sunt cuvintele Tale puutru gât-
lejul. meu ! Pentru gura mea eJe's uiai diilci

- ’ decât mierea'

Piatra cea din unghîu o a-

copere piatr tiat i peDom-
nul-pune *n groap un muri-
tor. Infioar-te de-acuma, tu,

pmânt!
Poruncile Tale m tac mai priceput, .pentru
«ceea am urît tofctâ calea cea mincinoas.

'4

$4
Îî4
*4

„V ezi-ne aici: Ucenicul cel |
iubit î Maica, i cu dulce glas |J
rspunde-ne, Fiule!" A strigat 34

Curata, cu amar plângând.

Cuvântul Tu a fclie picioarelor melc i lu y^min pentru crrile mele. m
Tu, ca Cel ce eti de viea Uf

dttor, Cuvinte, pe Iudei nu 8$

i-ai ucis, fiind rstignit; ba u
chiar i pe morii lor îi în-

viezi. it*

34
<1 urat • amâ pzesc- judec l i 1 e Tale cele drepte 34

.
i m voiu ine de jur mâni ui meu, 34

Nici chip ai avut, nici frum- 34

see, când ptimeai, Doamne; $$
dar mai mult aî strlucit, când

jjj

ai înviat, i cu sfinte raze ne-ai If
înfrumseat 34

34

întristat sunt peste msur, Doamne, vieaz m iti
dup cuvântul Tu. gl

Ai apus în trup, sub pmânt,
nestinsule Luceafr; i aceasta 34

neputând vedea soarele, în a-

miazzi el s’a întunecat.

Binevoiete, Doanu.e. a primi jertfa de bun-
voie a'^ur;i mele i 111:1 îuvnâ judncile Tiile.' pj

Luna, soarele se întunec
'mpreun, Doamne, i robi 34

binevoitori i s’au artat i
în mantii negre s*au învest- |4
niantat. H

34
Sufletul ini-i pururea in primejdie, dar legea jâ

Ta n'am ui lat. J4

„Chiar de-ai i murit, dar
sutaul Dumnezeu Te tie

; gj
iar eu cum Te-oîu pipi, Dum- hi
nezeul meu, M cutremur",
a strigat Cel cu bun chip. %
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S*
£3 C i nelegiuii carsc mi-au întins, >îar deln

Ug
poruncile Tale n ara rtcit.

A dormit Adam t din eoas-

îs ta lui 'i scoase moarte; Tu
dormind acum, Cuvinte-af luî

ÎS Dumnezeu, lumii viea izvo-

î# rti din coasta Ta.
*3

Mo.- Ic nit- ii iu pe vncie iîi v*s =: i "j rî I o i iile, cri

m cte a bucuria iuimii racle

H A{ dormit puin i-aî dat

j|
via la cei mori, Hristoase,

*3 i ’nvîind ai înviat pe cei ador-
î mitî, ce din veacuri adormise.

Bunule.
Fus-am gând In Inima meu sil pzesc porun-

ci le Tale, cu aceasta aduce replwîu venicii.

>3

U|
De ai i murit, dar ai dat

î* vinul de mântuire, vi, care

î| izvortî viea tuturor; pati-

*3 ma i crucea Ta i le slvesc.

ia Nâueocirilo omeneai le urusc, iar legea Ta

î§ o iubesc.

*M Cum au suferit cereti Ie cete

f îndrzneala celor ce Te-att

jjg
rstignit, Dumnezeule, când

îl Te vad gol, sângerati osândit ?

j,v Tu eti adpostul .
:

i acu tiu meu i :n cuvân
iul Tuu ndjduise eu.

4HE
k# O, neam jidovesc îndrt-

ul nic, ce-ai primit arvuna! Cu-
noscut-aî ridicarea Bisericii

;

** pentru ce dar pe Hristos L-ai

osândit ?

Deprtai-v delti mi;: o cei nelegiuii c volu

pa/ iioruQolle Dumnezeului meu.

In batjocur tu îmbraci pe

£§ linpodobitorul, Care cerul a

îi ’ntrit i "a ’mpodobît tot p-

mântul, într’un chip prea mi-

nunat g*

Sprijineai e-ns d.i|râ cm m tul Triu, ca s
tresc, i nu luau nuru^ia lUnni.deidettii* a 3f#

Ca un pelican Te-ai rnit
In coasta Ta, Cuvinte; î-ai fc*

dat viea Tai Ti fiî, care au
murit, rspândind asupra lor g*
izvoare vîi.

Ajiil-r. 1 m i ii mân ui i i iriireft voiu ^
lua aminte de legile Tale, ^

Oarecând,Navi opri soarele,

sdrobind dumanii; iar Tu,
||

Soare, ascunzâudu-fî lumina M
Ta, ai sdrobît pe-al iadului H
stpâniton g*

Di:*pret-iu-fti , - tn.i cl-i ae departe .-•! do g
Ta

r
i;i nesueotirile lorsum m-incinimse,

gg

Nu te-aî desprit de-al F-
rinteluî sân, Milostive; chiar

g£s fiî om muritor aî binevoit U
i în iad, Hristosul meu, Te-ai

gj
pogorît. îw

3?^
(Ja ssfir.i ii mfi'.'ir.it p o pî ri rin po pmAot, JH41

tic ucoea tirti iubit invâtoriJo îilp,

Tins fiind pe lemn, Cel ce

spânzuri pmântul pe ape, în m
pmânt, fr suflare, acum ||
pogori; care lucru nerâbdân-
du-1, tremur.

De frica Ta mi .se incrâncen cumea $i m
leni du judo Cii i le Tule.

»Vaî
f

o, Fiul meu!" Prea-
curata jelete i zice; „C pe
care-L ateptam, ca pe-un
împrat, osândit acum pe cru-

ce 11 privesc!"



J?f4oiii-»wi judecat i dreptate, nu tti& da

t
celor ce-mi îuc sirâmbâtate.

Astfel mi-a vestit Gavriîl,

venind din cer la mine: el

mi-a spus c "mpria Fiului
meu este o împrie venic.
î* sub ocrotirea Ta binele robului u, r.a

« ttu mi nedrepteasc iei mândri.

V ai, s’a împlinit a lui Si-
meon proorocie, c prin ini-

ma mea sabie a trecut; o,

Emanuile, Cel ce eti cu noi!

Ocfeii ml se sting, ateptând niluluirea Ta
i dreptatea. e* uabai tgduit.

O, Iudeilor! Ruinai-vm-
car de morii înviai de D-
ttorul vieii lor, Cel pe care,
pismtare, L-ai ucis.

mil eu robul Tu dup buntatea Ta
! jn înva legiuirile Taie.

S"a cutremurat i lumina
soarele î-a stins-o, când în
groap Te-a vzut neînsufle-
it; nevzuta mea lumin,
Bunule!
itoijui Tu sunt eu, înelept te-m ea s

pritep învturile Tale.

Cu amar plângea Preacu-
rata Maica Ta, Cuvinte, când
pe Tine Te-a vzut acum în
mormânt; ne "nceput i ne-
grite Dumnezeu

!

Yeoit-a vremea s lucreze Domnul, c oa-
menii nu stricat legea Ta.

Maica Precîsta omorîrea
Tavzând, Hrîstoase, cu adânc"
amrciune, ie-i gria: „S
nu zboveti, Viea, între
mori!"

Ku ins am iu bl L poruncile Tale, mai mult
decât aurul i pietrele scumpe.

i adul cel cumplit tremura,
când Te-a vzut pe Tine, ve-
nic soare al mririi, Hristosul
meu, i în grab* a dat din el

pe cei legai.

De aceea la învturile Tale aut alergat i
oal calea nedreapt am uitt.

Ce privelite mare i gro-
zav" acum se vede; cci a!

vieii dttor moarte-a suferit,

voind El s dea viea tuturor!

Mirmiate’s î iviuriie Tale T- De aceea le

cerceteaz sufletul meu.

Coasta i-au împuns, Mâi-
nile i-au pironit, Stpâne; i
cu rana Ta din coast al vin-
decat ne "nfrânarea mâinilor
strmoilor.
Descoperirea cuvintelor Tale lumineaz i

d înelepciune celor oevinovi.

Oarecând jelea toat casa
pe fiul Rahilei; iar acum pe
al Fecioarei Fiu 11 jelesc Mai-
ca Lui i ceata ucenicilor.

-Gum mea am deschis i tun suspinat, ea de
porunci Le Tale sunt Însetat.

Palme i loviri I s’au dat
lui Hristos peste fa, Celui
ce cu mâna Sa pe om pls-
mui, i-a sdrobit cu totul ale
fiarei flci.

i

Glasul meu auzi~If Doamne, cu judecata am vieazfl.

Toi cei credincioi, cu "n-

groparea Ta scpai de moar-
te, Ii cinstim, Hristoase-al

t
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*3m nostru

,
cu laude rstignirea

H i ’ngroparea Ta acum.
Slav Tatlui i Fiului si Sfântului Duh.

Î2 Cel far’ de ’nceput Venice
m Printe, Fiu i Duh Sfânt, în-

S trete stpânirea ’mprailor

J*
împotriva dumanilor, ca un

£* bun.
ut

i acum ?i pururea, i în vecii vecilor. Amin.

*f Ceea ce-ai nscut,Precurat
Fecioar, vîeaa, potolete de-

ii binarea ’n Biseric i d pace,

H ca o bun, tuturor/

^ Se repeta imparul întftiu

:

H Cuvin e-se, dar, s cdem la

Jg Tine, Ziditorul, Celace pe cruce
H mâinile i-ai întins i-ai sdro-

H bit de tot puterea celui ru.

j||
* Urmeaz Ectenia mic i fîcfoaisuJ

;

C sfânt eti Dumnezeul uostru, Cel ce Te
tr? odihneti pro scaunul mririi cel de Heru-

vi mi, i ie mrire ii înlm, împreun i
Printelui Tu Cel fr de început i prean sfântului i bunului i de viea, Fctorului
Tu Duh, acum t pururea, i în vecii vecilor,«mm

*3

¥%

¥%

A min,

9?? 9^^ wo ™ Ud (k»

STAREA A TREIA

Cdete ai treilea preot; sau singur preotul,
dac e numai imul. Dup aceea, începe cu
glas dulce l efâitn cuviin cântarea

QlnsifJ al 3-iea

;

Ciuta spre mine i m tniluefee, rinn caui
*3

M

spre cei »e iubesc numele Tu.

Neamurile toate Iaudîngro-

prii i-aduc, Hristoaseat meu,
întrete paii moi s urmele cuvântul Tu
i s nu Eii atâ piuicasc ulelo frdelege.

ArimatîanuljalnicTe pogoa-
r i ^ mormânt Te 'ngroap,

Izbâvete-m de clevetirea oamenilor $1 volu
pzi poruncile Tale.

De mir purttoare, mir ie,
Hrîstoase, i-aduc cu sâr-

guîn.
F »â strluceasc faa Ta peste robul Tu

l m înva legiuirile Tale.

Vino ^ntreag fire, psalmi de
îngropare lui Hristos s-I a-

ducem.

Huri de ap vars ochii mei, pentruc nu
se pzete legea Ta

Pe cel viu cu miruri, cape-un
mort, s-L ungem cu mirono-
siele.

Drept eti Tu, Doamne, i drepte suni jude-
cile Tale.

Fericite losif î Trupul ce d
via, al lui Hrîstos, îngroap.

1 avânturile Tale sunt drepte i întru lotul

prea adevrate.

Cei hrnii cu man lovesc
cu piciorul în Binefctorul.

Topitn-m'am de râvnire, v 2ând c vrjmaii
Ti nesocotesc învturile Taie.

Cei hrnii cu man, oet i
cu fiere i-aduc, Hristoase
al meu.

Cuvântul Tu a lmurit i curat i robul Tftu

î-a iubii î l-a preuit.

q, ce nebuniei Pe Hristos

omoar cei ce-au ucis pe
profei.

Mic i ueluei in seam am fost, dar legile

Tale nu le- tun uitat.



H % fis-a îneleptul: „Groapa
adânc este gâtlejul jidovilor".

Dreptatea învturilor Tale o venic, d- mi
înelepciune i voiu [ri.

gf La viclenii jidovi, cile lor

m strâmbe curse i ciulini sunt.

^ Gheusutu-Te-aiti din tont. inima mea, aiizwnâ,

Doamne,. i voiu pzi aezminte: le Tale,

2 losiî i Nicodim pe Domnul
fr# îngroap, cu toat cuviina.
wjw Ctre Tine am strigat, mân tueste-m i voiu

urma legiuirile Tale

Slav ie, Doamne, Cel ce
dai viea i ’n iad puternic

m pogori.

Pân nu rsar zorile Te chem, cci in cu-

|||
vântul Tu ndjdueec.

g Maica Preacurata se jelea,

11 Cuvinte, pe Tine mort vzân-
« du-Te.

).« înainte de atnt|a dimineii deschid ochii' mei,

^ ca sri a lânoeSH în învaturile Tale.

12 Primvar dulce, Fiul meu
g prea dulce, îrumseea und*

m i a apus?

^ Auzi. Doamne, glasul mc li, dup huntntea
Ta i dup voina Ta dâruote-ml viea

Plângere pornit-a Maica **
Preacurata, când ai murit, £}
Cuvinte.

jit Mm 730 SLUJBA §4® ^
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12 Ca rob fr’ de minte, a tr- " ,A ! ^
H dat Iuda pe-Adâncu ’nelep-

g ciunii.

Dreptatea Ta e dreptate îu veac i legea Ta
e adevrul curat.

g Rob ajunge-acuma vicleanul

12 de Iuda, cel ce-a vândut pe

g Domnul.
^ Necazuri i nevoi de m împresoar, porun-

cii o Tale «unt mângâierea mna.

Apropiatn-s’«u cei ce cugeta vicleuguri i
dela legea Ta s'au deprtat.

M
Vin cu mir, s-L ung, de

mir purttoare, pe Hrîstos, fc*

mirul ceresc. H
Aproape eti Tu, Doamne, i tonte poruncile

Tale sunt adevr.

m̂
Cu moartea pe moarte o

||
omori Tu, Doamne, cu sfânta m
Ta putere. ||
Delu început învturile Tale le- am cunoscut,

c pe totdeauna Le-ai întemeiat.

Piere-amagitorul, scap a- ^
mgitul cu ^nelepciunea-i, ||
Doamne. m
Vezi strâmtohrea mea i m izbvete, c

legea Ta n'am uitat.

Cade vânztorul în fundul fj
gheenei, în groapa stricciunii,

#-'4

Ia- mi parte i i m t apru
;
dup cuvântul Tum învioreaz, g*

3»

Curse i ciulini sunt caile H
lui Iuda, celui nebun i viclean.

||
Departe este mântuirea de cei pctoi, c

poveele Tale n’au cutat.

fr*m
si

Pier rstignitorii, împrate- m
a-toate, dumnezeiescule Fiu. ||m
Muîlc’h indurrile Tale. Diminua, druete-mi

vietia, dup îngâduinele Taje. 3HS*M
1oi pier, împreun, în groa-

pa pierzrii, brbaii sângiu- §
rilor. mM
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Muli suci «ei cari m prigonesc si mâ ne-

cjesc, Sar delu învturile Tale

nu m’am abtut.

Fiule din Tatl, Împrat a

toate, cum ai primit patima?

VKut-am pe vânztorii ticloi i m’am scârbit

cci cuvintele Tale nu le pzesc.

Maica, mielueaua, Mielul ei

pe crucevzându-L, s’atânguit.

Vezi, cât iubesc poveste Tale, Doamne,
viaz'm dup buntatea Ta.

Trupul ced viea losif îl în-

groap "mpretm cu Nicodîm.

Adevrul e temelia cuvintelor Tale i toat

hotrîrea judecilor 'Pale e venic.

Mult înlcrimat a strigat

Fecioara, rrunchii ptrunzân-
du-i.

Boierii m prigonesc îu zadar, câ numai de

judecile Tale m tem.

0,
a mea lumin, Fiul meu

prea dulce, cum Te-aî ascuns
în groap?
Bucuratu-m'tim de cuvintele Tale, ca Cel

ue d de avuie mu) ia.

Nu mai plânge, Maic, pe
Adam i Eva; ca s-î slobod,

Eu sufr.

Minciuna o urase i o dispreuese, iar legea

Ta o iubesc,

-iul meu, slâvescu-i înalta

’ndurare prin care rabzi a-

cestea.

33
33

3*
33
33

IJe apte ori in zi Te laud, Doamne, pentru

judecile Tale cule drepte.

Cu otet i fiere Te-au ad-
pat, Doamne, gustarea veche
s*o strici.

Gei ce Iubesc legea Ta de mult pace se

vor bucura i ulinicu mi-i va împiedeca.

Te-ai suit pe cruce, Cel ce

altdat umbrii poporul sub g#

nor. H
In ajutorul Tu, Doamne, ndjdueec l 5J

poruncile Tale te iadeptinesc.

D e-mir-purttoare viind la U
"Ta groap i-aduceau,

|| <

Doamne, miruri. 3*

Sultetnl meu urmeaz Invâtuiile Tale i te p
iubete mai pro sub de ioale. %%

Scoal-Te, "ndurate, i pe sg

noi ne scoate din a gheenei gj
groap 1 H
Pzit-am, Doamne, poruncile i legile Tale 3$

i toate cile mele sunt înaintea Ta, jHj

„Doamne, în viaz", zice sg

vrsând lacrimi Maica Ta ce st#

Te-a nscut.

Rugciunea mea, Doamuc, ajunge )w line ,

înelepfete*m& dup fgduin Ta.

1 nviaz, ’n grab, alungând §f
durerea Curatei tale Maice! g|

I a Tiue s strbat cererea mea i m ia* 3#
bâvete dup cuvântul Tâu. g*

jf
Prinse-au fost de fric ce- 34

retile cete, când Te-au vzut
mort, Doamne.

Laud-i vor rosti buzele mele, <Jâ m al Im

vtat poruncile Tale,

iart de greale pe cei ce,

cu fric, cinstesc a Tale pa-

timi.

Limba meu va vesti ouvâiitul Tu, c luate

poruncile Tale sunt drepte.

O, înfricoat, strin vede-

re; pmântul cum te-ascunde

!
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S-mi vie mâna Ta, Doamne, in ajutor c&
poruncile Tale am ales

Altdaf un losîf i-a slu-

jit în fug i-acum Te ’ngroa-

p altul.

Do rit- aut. Doamne, mântuirea Ta i legea Ta
o de&fâtarea mea.

Plânge, Te jelete Preacu-
rafa-i Maic, Tu fiind mort,
Cuvinte.

Viu va fi sufletul meu t Te va lauda i ju-
decile Tale vor ajula trtie.

Spaim ia pe îngeri de gro-
zava-i moarte, o, Fctor a
toate

!

Rtcit- am ca o oaie pierdut ; caut pe robul
Tu, c poruncite 'ale mi le air uttaL

Pân ’nzori, cu miruri i-au
stropit mormântul cele înelep-
te.
Caut spro mine. Doamne, i mâ mintuiete.

Pace în Biserici, lumii mân-
tuire prin Invierea-i d-ne

!

Slav Tatlui l Fiului i Sfântului Dub.

O, Treime Sfânt, Tat, Fiu
i Duh Sfânt, lumea mân-
tuiete.

i acum i pururea, i in vecii vecilor, Amin

Robilor ti, Maic, d-le ca
s vad ’nvierea Fiului tu!

Se ropet troparul intâiu:

Neamurile toatelaud’ngro-
parii i-aduc, Hristoase al meu.

Si îadfttft cântm

BINECUVÂNTRILE ÎNVIERII

compunerea Ini Petru Lampa darie.

Glasul al 5-lea

:

Bine eti cuvântat, Dofimne, inva&-ne pre noi
îndreptrile Taie.

S oborul îngeresc s*a mirat
vzându-Te între cei mori

socotit fiind i puterea morii,
Mântuitorule, stricând i îm-
preun cu Tine pre Adam scu-

lând i din iad pre toi slobo-

zindu-i.

Blau eti cuvântat, Doamue.

Pentru ce miruri, prin mi-
lostivire, cu lacrmi o, ucenie
amestecai? îngerul cel ce a
strlucit în mormânt, a zis mi-
ronosielor: Vedei voi groapa
i înelegei, c Mântuitorul a
înviat din mormânt.

Bine eti cuvântat, Domne...

Foarte de diminea miro-
nosiele au alergat la groapa
Ta, tânguindu-se; ci înaintea
lor a sttut îngerul i a zis:

Vremea tânguirii a încetat, nu
mai plângei, ci apostolilor

spunei învierea.

Bine eti cuvântat, Doamne...

Mironosiele femei, cu mi-
ruri viind la groapa Ta, Mân-
tuitorule, au plâns; iar înge-
rul ctre dânsele agrit zicând

:

Pentru ce cu cei mori pre Cel
viu socotii? Cci ca un Dum-
nezeu a înviat din mormânt.

Slava, a Troliu ei

:

Inchinmu-ne Tatlui i Fiu-
lui i sfântului Duh, sfintei

ssaaasaaai

fim

aammsiraaaaasxms
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Treimi într’o fiin cu serafic

mii strigând: Sfânt, sfânt, sfânt

eti Doamne.
i acum, a Nsctoarei :

Pre dttorul de viea ns-
cându-L, Fecioar, de pcat
pre Adam Paî mântuit i bu-

curia Evei în locul întristrii

ai druit; i pre cei czui din

viea i-a îndreptat la aceeai,

Cel ce S’a întrupat din Tine,

Dumnezeu i om.

A Uluia

de trei ori.

Estonia cea raku î acest

Lcîonis :

C Tu eti împratul pcii,

Hristoase Dumnezeul nostru,

i ie slav înlm, împreun
i Printelui Tu Celui fr
de început i prea sfântului i
bunului i de viea fctoru-
lui Tu Duh, acum i pururea

i în vecii vecilor.

Apoi cutm Sedelna zilei, glasul 1.

Podobie: Mormântul Tâu...

Cu giulgiu curat i cu mires-

me dumnezeeti a uns preacu-

rat trupul Tu Iosif, cerându-1

la Pilat, i l-a pus în mormânt
nou. Pentru aceasta, mânecând
mironosiele femei, au strigat:

Arat nou, precum ai zis mai

înainte, Hristoase, învierea Ta.

l acum
;

altft Ssdnln, glas i
podoble aceleai,

Spimântatu-s ?au cetele în-

gerilor, vzând pre Cela ce

eade în sânurile Tatlui, cum
S'apusîn mormânt ca un mort,
Cel nemuritor; pe Care-L în-

conjoar cetele îngereti i-L
slvesc împreun cu morii cei

din iad, ca pre un Fctor i
Domn.
Apoi se Iaca cetire din Evanghelia delii

Muteiu :

I ar& a doua zi, cete Tine dup Vinei...

I rivierea lui Hristos

nu zicem,

Cî îndat Psalmul 5i)
f
l apoi cântm:

CANONUL
\ ^RtF

Irmosul de dou oti, iar troparele pre 13 i
Iari Irmosul, In amândou stranele,

împreun.

Aer st Canon dela Cântarea iut.âia pan la a
iî a este facerea lui Marco monahul. Episcopul

Idruntului.

Irmoasele sunt facerea unei femei te o chema
Gui a. lai- : delu a 6-a cântare pân la sfârit»,

facerea lui Ciur Coama.

Afar de irmoase, cel elaîie tropare tri grecete
a u acest acrostih : Kal tHfjLîpGv te piX™

adic : „i asta zi laud. Sâmbta cea mare 11

.

C utarea 1 -m

,

g'asnl h! tMea, Irmos:

P re Cel ce a acoperit cu va-

lul mrii oarecând pre

„gonaciul tiran, sub pmânt
„L-au ascuns feciorii celor

„mântuii. Iar noi, ca fe-

cioarele, s cântm Domnu-
lui; cci cu slav S'a prea-

„slvitw :

Doamne, Dumnezeul meu,

cântare de petrecere^! laud
de îngropare voiu cânta îe,
Celui ce mî-ai deschis intrrile

vieii cu îngroparea Ta i



734

moartea i iadul cu moartea
ai omorît

Sus pre scaun i jos în mor-
mânt, cunoscându-Te cele mai
presus de lume i cele de sub
pmânt, Mântuitorul meu,s'au
cutremurat de moartea Ta; c
mai presus de gând Te-ai vzut
mort, începtorule al vieii.

Ca s umpli toate de slava
Ta, Te-ai pogorît In cele de
desubtul pmântului; c nu sta

ascuns de Tine statul meu cel

din Adam i îngropându-Te
nfai înoit pre mine cel stricat,

Iubitoru le de oameni.

Cântarea a 3-a
r
Irmos:

P re Tine, Cela ce ai spân-
zurat pre ape tot pmân-

tiul fr inere, vzându-Te
„fptura spânzurat în locul

„cpaânei, cu mult spaim
„s

?

a cuprins, strigând: Nu este

„sfânt,fr numai Tu, Doamne.

închipuirile îngroprii Tale
le-ai artat, înmulind vede-
niile; iar acum cele ascunse
ale Tale, vzute le-ai fcut cu
dumnezeeasc brbie î ce-

lor din iad, Stpâne, cari strig

:

Nu este sfânt, fr numai Tu,
Doamne.

Intinsu-i-aî palmele i ai

împreunat cele deprtate de
lenrnlt; iar cu înfurarea

m
«sg slujba— m

giulgiului, Mântuitorule, i cu
mormântul ai deslegat pre cei f
legai, cari strigau: Nu este %%

sfânt, fr numai Tu, Doamne. H
In mormânt i sub pecei

||
Te-aî cuprins, Nemuritorule, s*

de bun voîe; c puterea Ta ^
i-aî artat prin fapte, cu dum-
nezeeasca lucrare, celor ce

cânt: Nu este sfânt, fr nu- ^
mai Tu, Doamne, iubitorule

de oameni. |J
Sedolua, glasul l-iu. jU

însi podofria ^
Mormântul Tu, Mântuito-

rule, ostaii strjuindu-1, mori sg

s’au fcut de strlucirea înge- *3
ruluî ce s’a artat, carele a |g
vestit femeilor învierea. Pre a#
Tine Te mrim, pierztorul U
stricciunii, ia Tine cdem, g*
Cela ce ai înviat din mormânt, **
la unul Dumnezeul nostru. **

Slav, i ucu ni tot acuasta. ^
Cântarea a 4-a, Irmos

S merenia Ta cea dumne- **

zeeasc pre cruce, mai ^
„înainte vzându-o Avacum, g*
„spîmântându-se a strigat:

„Tu ai tiat tria celor pu- ^
„terni cî, Bunule, unind u-Te cu
„cei din iad, ca un Atotpu- dj
„ternic*. ^

Astzi ai sfinit ziua a sap-
tea

, pe care o ai binecuvântat
întâiu cu încetarea lucrurilor;

c toate Ie prefaci si Ie în-M
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noeti odihnindu-Te, Mântui-

torul meu, i iari, zidindu-ne.

B iruind Tu cu puterea Dutn-

nezeîrii, sufletulTu dela trup

s’a desprit; c a rupt amân-
dou legturile: a morii i a

iadului, cu puterea Ta, Cu-

vântule.

i adul întâmpinându-Te, Cu-

vinte, s’a amant, vzându-Te
om îndumnezeit rnit de b-
ti i Atotputernic; i de în-

fricoatul Tu chip a rmas
fr de glas.

Câ itM'ea a 5-a, Irmos :

umina cea neînserat a
dumnezeetii artrii

„Tale, Hristoase, care s’a f-
„cut spre noi, pentru milosti-

virea Ta, Isaia vzându-o,
„de noapte mânecând a stri-

„gat: învia-vor morii i cei

„din mormâturî se vor scula

„i toi cei de pre pmânt se

„vor bucura".

inoeti pre pmânteni, Zi-

ditorule, fcându-Te pmân-
tean

;
i giulgiul i mormân-

tul arat taina ceea ce este

întru Tine, Cuvinte; c sfet-

nicul cel cuvios, însemneaz
sfatul celui ce Te -a nscut,

Carele m’a înoit întru Tine cu

mare cuviin.

|

Prin moarte ai prefcut o-

[ morîrea, prin îngropare stri-

cciunea; c nestriccios ai

fcut trupul pre carele l-ai

luat, cu dumnezeeascacuviin
fcându-1 nemuritor ; c tru-

pul Tu, Stpâne, n’a vzut
stricciune; nici sufletul Tu
n’a rmas în iad, carele este

lucru strein.

Ieind, Ziditorul meu, din

ceea ce nu tie de brbat i
Împungându-Te cu sulia în

coast, dintru aceea ai fcut
înoire Evei, fcându-Te Adam,
adormind mai presus de fire

cu somn fctor de viea i
ridicând vieaa din somn i
din stricciune, ca un Atot-

puternic.

Cântarea a (J-u, Irmos?:

P rins a fost, dar nu s’a

inut în pântecele chitu-

lui lona ;
c al Tu chip pur-

„tând, al Celui ce ai ptimit
„i îngroprii Te-ai dat, ca

„dintr’o cmar din fiar a

„ieit i a strigat strjerilor:

„Cei ce pzii cele dearte i
„mincinoase, mila voastr o

„ai prsit".

Omorîtu-Te-ai, dar nu Te-ai

desprit, Cuvinte, de trupul pe
carele ai luat; c de s’a i
stricat Biserica Ta în vremea
patimii, ci i aa un îpostas

era al Dumnezei rii i al tru-

pului Tu ;
c întru amândou
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unul eti, Fiul i Cuvântul lui

Dumnezeu, Dumnezeu i om.

Qreala lui Adam a fost
ucigtoare de om, iar nu uci-
gtoare de Dumnezeu. C de
a i ptimit firea trupului Tu
celui de rân, Dumnezeirea
a rmas fr patim; c stri-

cciunea cea din Tine o ai

prefcut întru nestrîcciune i
dintru înviere ai artat izvorul
vieii cei nestriccioase.

I
mprit-a iadul preste nea-

mul omenesc, dar n’a rmas
în veac; c Tu, Puternice,
puindu-Te în groap, cu palma
cea începtoare de viea ai

rupt încuetorile morii; si ai

propoveduit, celor ce dor-
miau acolo din veac, izbvi-
rea cea nemincmoas, fcân-
du-Te, Mântuitorule, întâiu
sculat din mori.

Coadac, glasul al ti iea.

cela ce a încuiat adâncul,
S'a vzut mort i cu smirn
i cu giulgiu înfurându-se,
în mormânt s'a pus ca un
mort, Cel fr de moarte, si

femeile au venit s-L ung cu
mir, plângând cu amar i stri-
gând; Aceasta este Sâmbta
cea prea

^

binecuvântat, întru
care Hristos adormind, va
învia a treia zi.

* ICojs :

Cel ce cuprinde toate, S'a
înlat pre cruce i Se tân-
guete toat zidirea, vazân-
du-Lspânzurând gol pre lemn;
soarele i-a ascuns razele i
stelele i-au tinuit luminai
pmântul cu mult fric s'a

cltit, marea a fugit i pietnie
s'au despicat i mormânturi
multe s'au deschis i trupurile
sfinilor brbai s'au sculat;
iadul jos a suspinat i jidovii

s'au sftuit s huleasc învie-
rea lui Hristos. Iar femeile
au strigat: Aceasta este Sâm-
bta cea prea binecuvântat,
întru care Hristos, adormind,
va învia a treia zi.

SIN AX AR
ÎN SFÂNTA I MAREA SÂMBT

Sinaxarul din Minei, apoi acesta.

]ii sfânta i marca Sâmbt, prâ2nuim îngro-
parea dtiomczeeaeca i trupeasc a Mântui-
torului, nostru lisus Hri&îos i rogorîcaa în
iad, prin care neamul nostru fiind chemat
di u stricciune a îost mutat spre viaa venic.

Stihuri

^stai, degeaba mai pzii mormântul,
. ci pe Cei ce-i viaa nu-L ine pmântul!

ele patruzeci de zile a!e postului
mare întrec pe celelalte zile

;
iar mai

decât acestea este sptmâna
cea mare

;
l iari mai mare decât spt-

mâna ^niare este aceastA sTânt i mare Sâm-
bt. Se numete sptmâna mare nu pentruc zilele ei ar îi mal mari sau ar avea mai
multe ceasuri, ci pentruc in ea s'tiii svâr-
it, i mai cu seam azi, minun J

le mari i
mai presus do fire i faptele neobinuite ale
Mântuitorului nostru. Cci dup cum la întâia
facere a lumii, Dumnezeu, svârind to^te
] uc’urile, l în urm în ziua a asea acreai
pe om, fptura cea mai de seam, iar în ziua
a aptea s’a odihnit de toate lucrurile lui i

mmH^Baarmmmss»izsiHjii«»ms3ss^»mmn»ssxiSSI
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a sfinit ziua, numiudu-o Sâmbt, care se

tâlcuete odihn, tot aa i la facerea lumii

celei spirituale, svâriid toate în chipul cei

maî hun, in ziua a asea a creat din nou pe
omul stricat i inoindu-l iari prin crucea

cea de via purttoare s a odihnit Înc odat
cu o odihna desvârit, de toate lucrurile

lui, dormind un Bomn dttor de via i
mântuitor, Cuvântul Iul Dumnezeu a stat eu
trupul in mormânt, iar cu sufletul luî curat
i dumneseesc se pogoar l în iad. Sufletul

a fost desprit prin moarte de trup i l-a

dat în mâinile Tatlui, Tot Tatlui i-a dat i
propriul su sânge, fr s-i fio cerut; iar

scgeie lui a fost pre de rscumprare pen-
tru noî. Sufletul Domnului n’tt fost inut în

iad ea suî fetele celorlali simi- Cum putea

oare s fie inut odat ee n’avea asupra iui.

ea ceilali drepi, nimic din blestemul str-

moesc ? Dar nici dumanul nostru, diavolul,

n’a luat sângele prin care am îoet rscum-
prai, cu toate c ooi eram în stpânirea

lui. Cum putea oare s ia sângele lui din

alt parte decât dela Dumnezeu? Dar oare

tâlharul de diavol putea aâ-l ia chifti pe

Dumnezeu ? Domnul nostru Iîsus Hristos a

locuit trupete in mormânt i cu Dumnezei-
rea, oare era strâns unita cu trupul, A fost

împreun cu tâlharul în rai; a fost i in iad,

dup cum s
f

a spus,. împreun cu sufletul lui

îndumnezeit, Intr'un chip mai presus de fire

ca Dumnezeu nescris împrejur era cu Tatl,
impârind împreun cu Duhul* Era pretutin-

deni; Dumnezeirea na suferit nimic în mor-
mânt, dup cum n'ft suferit nimic pe cruce.

Trupul Domnului a suferit i stricciune,

adic desprirea sufletului de trup, dar nici

deeum stricciune ta înelesul unei putreziri

a trupului i o nimicire desvârit a mdu-
larelor. Iar Iosif, pogorînd de pe cruce sfân-

tul trup al Dpmnu ui, l-a înmormântat într'un

mormânt nou, punând o piatr foarte mare
la intrarea mormântului, In adevr, Iudeii s’au

dus Vineri la Filat i i-au spus: „Domnule,

ne-au adus aminte, c îneltorul acela a

spus pe când tria, e dup trei zile se va

scula. Ni se pare c este bine ca prin pute-

rea ta s porunceti s se întreasc mor-
mântul cu ostai 1

*. Dac este un îneltor,
pentru ce, Iudeilor, Dai ascultat cu râvn
cuvintele lui pe când tria ? Dar când a spus

Hristos: „M voîu scula?" Poate c Evreii

an scos asta din pilda cu lona. Negreit ei

sunt iar de judecat când cer s fio întrit

mormântul ca s nu se fure cumva trupul.

O, cât sunt de lipsii de judecat! Nu tiau
e ceea ce fceau în sprijinul lor o fceau
împotriva lor

1

Pliat a dai porunc î ei îm-

preun cu o ceat de ostai au întrit mor-
mântul i i-au î pecetluit. i s’a fcut asta

pentru a nu sc pune la îndoial învierea

Domnului, odat ce era strin, i oaza i
pecetea- Dar deodat iadul se strânge i este

cuprins de ameeli când simte puterea mai
tara a Domnului; ji dup puin vreme a dat

afar, din pricina înghiirii nedrepte a lui

Hristos, piatra cea tare t din capul unghiu-

lui. l pe cei CB'i mâncase i-i inea din veac

în pântece.
Cu pogorîrea Ta nespus. Hristoase. Dum-

nezeul nostru, miluete-ne pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a, Irmos :

Negrit minune ! Cela ce a
izbvit în cuptor pre cu-

„vîoîi tineri din vpaie, In

„mormânt Se pune mort fr
„suflare, spre mântuirea noas-

„tr a celor ce cântm : Mân-
tuitorule, Dumnezeule, bine

„eti cuvântat

Rnitu-s'a iadul, primind în

inima sa pre Cel ce S'a rnit
în coast cu sulia i a sus-

pinat topindu-Se de focul cel

dumnezeesc, spre mântuirea
noastr a celor ce cântm:
Mântuitorule, Dumnezeule,
bine eti cuvântat

Bogat este mormântul, c
primind în sine pre Fctorul
ca pre un adormit, s*a ar-
tat dutnnezeeasc vistierie de

vieâ, spre mântuirea noas-

tr a celor ce cântm: Mân-
tuitorule, Dumnezeule, bine

eti cuvântat.

Dupre obiceiul morilor, pu-

nerea în mormânt â primit

vieaa tuturor i L-a artat
pre El izvor învierii, spre mân-

47
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tu irea noastr a celor ce cân-
tm : Mântuitorule, Dumne-
zeule, bine eti cuvântat.

-na, era Dumnezeirea lui

Hnstos în iad i în mormânt
i în Edem nedesprit, îm-
preun cu Tatî i cu Du-
hui* spre mântuirea noastr
a celor ce cântm: Mântuito-
rule, Dumnezeule, bine eti
cuvântat

Cuvântarea s S-a, Irmos

.

V, pimânteaz-te,înfricoân-
v du-te cerule, i s se da-
nteasc temeliile pmântului.
„C iat, Se socotete între

„cei mori, Cela ce îocuete
„întru înlime, i în mormânt
„mic ca un strein se primete.
„Pre Carele tineri foine-L-cu-

„vîntai, preoi ludal-L, po-

„poare preaînltai-L întru toi
„vecii

oitricatu-^a locaul cel prea- 1

curat, dar împreun a ridicat li

cortul cel czut, c al doilea

Adam, Cel ce Îocuete întru

înlime S’a pogorît la Adam
||

ce! dintâiu, pân la cmrile
|j

Iadului. Pre Carele tineri bi-

ne-L-cuvântai, preoi luda-
i-L, popoare prea Înlai-L

|

întru toi vecii.

1 ncetat-a îndrzneala uceni-
|j

cilor, iar losif cel din Arima-
!|

tea s’a artat inimos,cvzând 1

mort i gol pre Dumnezeul Cel

preste toate, L-a cerut l L-a

îngropat, strigând: Tineri

bme-L-cuvântai, preoi lu-
dai- L, popoare prea Înlai-L
întru toi vecii.

0, minune nou! O, bun-
tate! O, nespus rbdare! C
de bun voie Se pecetluete

sub pmânt, Cel ce Îocuete
întru înlime i Se hulete
Dumnezeu ca un îneltor.
Pre Carele tineri bine-L-cu-

vântai, preoi ludai-L, po-

poare prea Înlai-L întru toi

vecii.

La Pe&sca & S-a,

Ceea ce e$ti mal chislit...

nu cutm.

Uâîiiarea a 9- a, Li*m,Oo :

% u te tângui pentru Mine
x ^ Maic, vzându-M în

groap pre Mine, fiul tu,
pre Carele M’al zmislit In

pântece fr smân; c M
voiu scula i M voiu prea-

slvi i voîu înla întru slav
ca un Dumnezeu, pre cei ce

cu credin î cu dragoste
pre tine neîncetat te slvesc*.

î ntru strein naterea Ta
scpând de dureri, mai pre-

sus de fire, m ?am fericit, Fiul

meu cel fr de început; iar

acum, Dumnezeul meu, v-
zându-Te mort fr suflare,m sfrâm cumplit cu sabia
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întristrii. Ci Te scoal, ca sm slvesc.

0
^ M acopere pmântul voind

Eu, dar se înfricoeaz porta-

m ni iadului vzându-M, Maic,

||
îmbrcat cu haina sângerat a
izbândirii; c ucigând, ca un

H Dumnezeu, pre vrjmai cu
#8 crucea, iari voiu învia i te

voiu slvi.

S se bucure fptura, s se
veseleasc toi pmântenii, c

(g vrjmaul, iadul, s'a prdat;
femeile cu miruri s ias întru
întâmpinare, c izbvesc pre
Adam i pre Eva cu tot nea-
mul, i a treia zi voiu învia.

Lîirainfliida nu cântam, ci aumtd ;

sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru,.,

(.de trei ori),

LA LAUDE

88 *anem patru SLihFi cutm, pe glasul al

2-lea singur glasul

:

88 A stzi cuprinde mormântul
pre Cel ce cuprinde fptura cu

88 palma; acopere piatra pre Cel

s*» ce acopere cerurile cu bun-

5|
tatea; doarme vieafa i iadul

88 se cutremur i Adam din le-

ii gaturi se desleag. Slav rân-

*if duelii Tale, prin care svar-

ii ind toate, ne-aî druit nou
H odihn venic, prin sfânta

H învierea Ta cea din mori.

m
88

Ce este aceast vedere ce se

m
t ? împratul veacurilorsvâr» 8*
ind rândueala cea prin pati- 52

y J JS A Jm, Se odihnete în mormânt, **

dându-ne nou odihn. Aces- fj
tuia s strigm: Scoal-Te, JJ
Dumnezeule, judec pmân- m
tul, c Tu împrteti în veci, g
Cel ce
mil.

ai nemsurat

vede? Ce este aceast Samb™

mare ^

V enii s vedem vieaanoas- g
tr zcând în mormânt, ca s **

mvieze pre cei ce zac in mor- g
oiânturî. Venii astzi, cav- **

zând adormit pre Cel din Iuda, 5
$-I strigm ca proorocul, zi- g
când:Culcându-Te ai adormit an
ca un leu, cine Te va detepta g
pre Tine, împrate? Ci Te

gj
scoal ca un însui puternic, H
cel ce Te-ai dat pentru noi

JJ
de bun voie, Doamne, slav **
Ti.. B

(1 1 hi? u] al G-lea: ^2kH
C erit-a losif trupul lui Iisus gl L-a pus pre eî în mormânt

nou al Su; c era s ias El g
din groap, ca dintrio cmar. 8*
Cel ce ai sfrâmat puterea g
morii i ai deschis oameni- g
îor uile raiului, slav ie. Um

Slav, glasul al (î-lea

:

S|
Ziua de astzi mai înainte g

o a închipuit cu tain marele H
Moisi, zicând: i a binecuvân- g
tal Dumnezeu ziua a aptea, p
c aceasta este Sâmbta cea
binecuvântat; aceasta este Mm
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ziua odihnii, Intru care S'a

odihnit de toate lucrurile Sale,

unul nscut, Fiul lui Dumnezeu,
prin rândueala morii dupre
trup odîhnîndu Se. i la ceea
ce era Iari întorcându-Se

i

prin înviere, ne-a druit nou
vieaa venic, ca un bun i
iubitor de oameni.

i acum, glasul al 2-leu

:

Pren binecuvântata eti Nsctoare de
Dumnezeu,

l DQXULOGiA MARE

Io vremea Doxologiei, preotul intr in sfântul

altar i se imOrucm tuate odajdiile; iar când
sunt mal muli preoi i diac uni. se îmbraci
în toate odajdiiie nuuiai preotul înlâiu st-
ttor, adic protosui sau proestosul, i dia-

eonii ; teîlal 1 având numai epiirahiît' i sîiio.

ieind i aezri du- se iu jurul Epiiafului, a-
teapt sfâritul DoxolngJeb La primul Sinte

Dumnezeule, preotul sau înitliu stttorul

cdete sfii ciul lîpltaî de 3 ori, in chipul

crucii : ini' J« ii treilea sfinte Dumnezeule,

ridicând preoii sau epitropii bisericii Epit&->

fui inoop ocolirea bisericii, cu felinare, pra
porc i lumini.

Dup aceas pi. preotul i purttorii Epitafului

intr în biseric i, ajungând in faa uilor
împrteti, preotul sijU cei mai mare intre

preoi zice:

''ii lum aiiiiiiie! iiice tuturor l înelepciune!

i intra in altar prin uile Împrteti. Aeaz
Epitaful pe Sfânta Mas i cânt, Odat, tro-

parul :

bsiî cel cu bun chip,..

CiiutAi Sâmbt, la Utrenie,

Apoi, îndat troparul Proorcciel,

glasul al 2-lea

Lela ce ii marginile lumii

ai primit a Te cuprinde în

mormânt mic, Hristoase, ca

s mântueti firea omeneasc
de cderea cea din iad; i fa-

cându-ne nemuritori, sa ne în-

viezl pre noi, ca un Dumne-
zeu fr de moarte.

Slav, i acum
;
toi acesta.

Apoi Prochimen, glasul al 4-lea,

>eoalâ-Te fDoamne ajut nou l ne mânuiete
pre noi pentru numele Tu.

Stih:

Dumnezeule, cu urechile noastre am auzii i
prinii notri ne-au spus nou.

Din proorocia lui Iezecbiîî, cetire.

Cap, 37, vers. 1 14.

ost-a mâna Domnului peste mine i m’a
dus Domnul cu duhul i m’a pus în

mijlocul unui câmp plin de oase ome-
neti, i m'a purtat împrejurul lor

;
dar iat

oasele acestea erau foarte multe pe faa p-
mântului i foarte uscate. i mi-a zis Domnul

;

„Fiul omului, mai învia-vor oare oasele a-

cestea?" Iar eu am zis: -Doamne Dumne-
zeule, numai tu tii aceasta". Domnul Ins
mi-a zis: „Prorocete asupra oaselor aces-
tora i le zi: Oase uscate, ascultai cuvântul
Domnului ! Aa grâete Domnul Dumnezeu
oaselor acestora: lata eu voiu face s intre

în voi duh i vei Învia. Voiu pune pe voi

vine i carne va crete pe voi ; v voiu aco-
peri cu piele, voiu face s intre în voi duh
i vei învia l vei cunoate c eu sunt

Domnul". Prorocit-am deci cum mi se po-

runcise, l când am prorocit, iat s'a fcut
un sunet i o micare i oasele au început

s se apropie fiecare os la încheietura sa.

i am privit eu i iat erau pc ele vine, i
came crescuse i piele le acoperea pe dea-

supra, iar duh nu era într’însele. Atunci mi a

zis Domnul
:
„Fiul omului, prorocete duhu-

lui, prorocete i zi duhului: Aa grete
Domnul Dumnezeu: Duhule, vino din cele

patru vânturi i sufl peste morii acetia l
vor invia !“ Deci am prorocit eu, cum mi se

poruncise i a intrat intr'înij duhul i au
înviat i mulime mult îoarte de oameni au
sttut pe picioarele lor. î mî-a zis iari
Domnul; „Fiul omului, oasele acestea sunt

toat casa lui Israil. Iat ei zic; „S’au uscat

oasele noastre l ndejdea noastr a pierit:

suntem smuli din rdcin". De aceea pro-

rocete i le zl: Aa grete Domnul Dum-
nezeu: iat, cu voi deschide mormintele
voastre î v voiu scoate pe voi, poporul
meu, din mormintele voastre i v voiu duce

în ara Iul Israil, Astfel vei, cunoate c eu
sunt Domnul, când voiu desehide mormin-
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— cci scris este: blestemat e **

tot cel spânzurat pe lemn, pen- §|
tru ca binecuvântarea dat lui

Avraam s se reverse prin iîsus

Hristos asupra pgânilor i aa
noi s primim prin credin m
Duhul, Care ni se fgduise, g

Aliluia., glasul al S-Ia.

Sa atj scoale Dumnezeu i si se risipeasc

vrjmii Lui. ^

tele voastre i v voia scoate pe voi, popo-

si ml meu, din mormintele voastre. i voiu
M| putie în voi duhul meu i vei învia l v
M| voiu aeza îu ara voastr, i vei cunoate
]*5 câ eu. Domnul, am zis aceasta i am fcut,
jn zice Domnul".

m Prochimen, glasul al 7-lea.

Ut
ÎS Scoal-l'e, Doamne Dumnezeul meu, inaiâ-se

î« mâna Ta: uu uita pro sracii Ti pân îu

jg sfârit.

Mi StIJi :

]£|f Mrturisi m- voiu ie, Doamne, cu toat inima
mea spune-votu toate minunile Tale.

Mg Apoi ApostoluJ

:

i) ia cartea întâia cea ctre Corlntoni, a sfân-

rp tulni Apostol Pavel, cetire.

Ml Corinteni, (Jap, o, vers- ti- 8
;

Ml Gatateni, Cap. 3, vers. L3- -14.

reoutn se stinge fumul, s se sting ;
cum se

topete ceara de faa focului,

F railor, nu v ludai bine.

Nu tii oarec puin aluat

dospete toat frmântatara?

Aa s piar pctoii dela faa lui Dumnezeu

Evanghelia de la Mutele.

Iar a doua zî, care vino dup Vineri.,.

Sfâritul

:

Pecetluind piatra împreun cu custodia,

Apoi Eeîeniile:

s zicem toi din tot sufletul,.

S a plinim rugciunile noastre cele de dimi

neaâ Domnului...

i celelalte i se face Apohs.

ii Curii-v dar de aluatul cel

SI vechiu, ca s fii frmânttur
H nou, ca i cum ai fi fr dos-

ii pitur, cci Patiie nostru, Hris-

lt| tos, S*a junghiat pentru noi.De

H aceea s prznuim nu cu alua-

||
tul cel vechiu, nici cu aluatul

H nravului i al vicleugului, ci

p cu azimile curiei i ale ade-

H vrului. Hristos ne-a rscum-

]g
parat din blestemul legii, f-

|2 cându-Se blestem pentru noi,

Ceasul întâiu se cetete în pridvor; asemenea ^
i al treilea, al aselea i al noulea se cetesc

simplu în pridvor, cu fericirile la vremea lor.



IN SFANTA I MAREA SAMBATA
SEARA

eeeîfia ceas din zi toaca de Vecernie i se îmbrac preotul în veminte i blnecuvân- ^4
um Psalmul începtor. Dup aceasta, Edetiia mare. A per Doamne strigat -am... pe gissul 3?#
• nsm Stiiiirile pe 8 i i;amaoiStibmle îavieru. ale Odoinului trei i ale Stiboavnei una-

j||(
Stiiiirila învierii, glasul l-iu

jj|
C ugctumle noastre cele de

^ ^ sear primete-le, sfinte

| Doamne, i ned nou iertare

£3 pcatelor
;
c Tu însui eti Ceî

f!| ce ai artat în lume învierea.
tHS

; nconjurai, popoare, Sionul

SI i-l cuprîndei pre dânsul i
î| dai slav într’însul, Celui ce
ÎS a înviat din mori. C Acela

este Dumnezeul nostru, Ca-

H rele ne-a mântuit pre noi de

S| frdelegile noastre.

P enii, popoare,s cântm i
g s ne închinm lui Hrîsfos, sl-

gjj
vind învierea Lui cea din mori
C Acesta este Dumnezeul nos-

g tru, Carele de înelciunea
M vrjmaului a izbvit lumea.

C u patima Ta,Hristoase, dîn %$
patimi ne-am slobozit i cu în-

viereaTa din stricciunene-am g*
izbvit; Doamne, slav Tie.

|g|
Alte trei Scihlri ale Sâmbetei celei mari, re- 44
ptând aaj gUsal al 8-lea. singur desul. ^4

Astzi iadul strig suspi- M
nând : Mai bine mi-ar fi fost

de n’a fi primit pre Cel ce
S'a nscut din Maria, c viind H
asupra mea, mi-a surpat pu-

|J
terea; porile cele de aram P?
le-a sfrâmat Sufletele pe care
le ineam întru mine mai 8*
dinainte, Dumnezeu fiind, le-a H
înviat Slav, Doamne, crucii M
Tale i învierii Tale. H

(de ori). Sj

Astzi iadul strig suspi-
|j

nând: Stricatu-s’a puterea mea; m
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primit-am mort ca pre uimi din

mori, dar nu pot s-l in pre

dânsul nici de cum; ci pierd

împreun cu dânsul i pre a-

cetia, preste cari eram împ-
rat Eu am avut mori din veac,

dar acesta iat c pre toi îi

ridic* Slav, Doamne, crucii

Taie i învierii Tale.

Astzi iadul strig suspi-

nând: Sdrobitu-s’a stpânirea
mea, Pstorul s’a rstignit i
pre Adam l-a înviat. De cei

preste cari eram împrat m’am
lipsit i pre cari i-am înghiit,

puternic fiind, pre toi i-am

vrsat. Deertat-a mormântu-
rile cel ce s'a rstignit; sl-
bit-a puterea morii. Slav,
Doamne, crucii Tale î învie-

rii Tale.

StaTâ. glasul aj G-ie&-

Ziua de azi mai înainte o a

închipuit cu tain marele Moisi,

zicând
:
iabinecuvântatDum-

nezeu ziua a aptea;c aceasta

este Sâmbta cea binecuvân-

tat; aceasta este ziua odihnii,

întru care S'a odihnit de toate

lucrurile Sale unul nscut, Fiul

lui Dumnezeu, prin rândueala

morii, dupre trup odîhnin-

du-Se; i la ceea ce era iari
Întorcâridu-Se, prin înviere,

ne-a druit nou viea ve-
nic, ca un singur bun i iu-

bitor de oameni.

i acum, glaiui I i

Pre ceea ce este mrirea a

toat lumea, care din oameni

a rsrit i pre Stpânul a §$
nscut, ua cea cereasc, pre

||
Maria Fecioara s o ludm, %%

cântarea celor fr de trup i
|J

podoaba credincioilor. C a- g#
ceasta s'a artat cer i bise- ||
ric Dumnezeirii. Aceasta pe-

gg
reele cel din mijloc al vraj- pj
bei l-a stricat, pace a adus î |g
împria o a deschis. Pre m
aceasta dar avand-o anghif ||
credinei, aprtor avem pre m
Domnul ce S’a nscut din- g|
tr'lnsa. îndrzneasc dar, În- M
drâzneasc poporul luî Dum-
nezeu; c Acesta va birui pre sg

vrjmai, ca un atotputernic,
gg

ieire Evanghelia, > s*

Elimin lin... &3

Prochimen nu zicem

oi i relat

:

nelepciuae

!

l cetete cetenl Parer ::le.

Cela Facere, cetire.

Cap. 1; vers 1—13.

a început a fcut Dumnezeu cerul i
: fe'l'r pmântul. i pmântul eia -netocmit

î gol. lutuuerec era deasupra adân-

cului i Duhul lui Dumnezeu se purta pe

deasupra apelor. i a zis Dumnezeu: „S îi©

lumin !“ i a fost lumin. i a vzut Dum-

nezeu, c e bun Iumiua, i a desprit

Dumnezeu lumina de întunerec, Lumina a

numit-o Dumnezeu ziu, iar întuneieuul

l-a numit noapte. i a fost sear., i a îoî-t

diminea : ziua întâia. i a zis Dumnezeu

.

sSâ fie o trie prin mijlocul apelor t s
despart ape de ape 1“ i a fost aa. A fcut

Dumnezeu tria, i a desprit Dumnezeu
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apele cele de sub trie de apele cele de

deasupra triei. Tria a numit- o Dumnezeu
cer. i a vzut Dumnezeu c e bine. i a

iest sear, a fost diminea: ziua a doua.

i a zis Dumnezeu
:
„S se adune apele cele

de sub cer la un loc i s se arate uscatul I*
1

i a fost aa. i s’au adunat apele cele de

sub cer la locurile lor i s'a artat uscatul,

Uscatul l-a numit Dumnezeu pmânt, iar adu-

33 . narea apelor a numit-o mri. l a vzut

33
33
33
33
33
33
33
33
33m

33
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33

33
33
33
«3
*3mmmm
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33
33m
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33

33

wi
33
33
33m
33
33
**
teijf
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33

Dumnezeu c e bine. Apoi a zis Dumnezeu

:

„S dea pmântul din sine verdea: iarb,
cu smân într'insa, dup felul i asemna-
rea ei, î pomi roditori, care s dea rod cu

smân în sine, dup lei pe pmânt11

. i a

fost a=a. Pmântul a dat diu sine verdea

:

iarb, care face smân dup felul i dup
asemnarea ei, i pomi roditori, cu smân
dup fel pe pmânt. i a vzut Dumnezeu
c e bine. i a fost sear, i a fost dimi-

nea: ziua a treia.

L

Din proorocia Iul [gafa, cetire.

Cap. 60, vers. 1—16.

ummeaz-te, lumineaz-te Icrusabine,

c vine lumina fa, i slava Domnului
peste tine a rsrit ! Cci iat întune-

recul acopere pmântul, i bezna, popoarele

;

iar peste tine rsare Domnul i slava lui str-

lucete peste tine. Popoare se îmbulzesc la

lumina ta i împrai la strlucirea razelor

tale- Eidic împrejur ochii ti i vezi, cci

jfry
toi so adun i se îndreapt ctre tine. Fiii

ti vin do departe i fiicele tale sunt aduse

pe umeri- Munci vei vedea, vei strluci i
inima la se va sbuoiuma i se va Jrgi, cci
ctre line se va îndrepta bogia mrii i
avuiile popoarelor ctre tine vor curge- Ca-

ravane de cmile te vor acoperi, i droma-
dere do Madîan l Efa. Toate sosesc din Saba
încrcate cu aur î eu tmâie, vestind alc-
tuirile cele do slav alo Domnului. Toate tur-

mele Ciiedaruluî ia tino se vor aduna, ber-

becii din Nebalot te vor sluji pe tine i ca

o jertf bineplcut urca-se-vor pe jertfelni-

cul meu, ca sâ so proslveasc cea plin de

slav cas a mea. Cine sboax ca norii i cu

porumbia spre slaul ei? Cci pentru mine
se adun corbiile, în frunte cu cete din

Tari, ca s aduc dc departe pe feciorii

ti aurul i argintul lor pentru numele Dum-
nezeului tu f pentru Sfântul îui Israi], care

te slvete ! Feciori de neam strin zidi-vor

zidurile tale i Împraii lor în slujba ta vor

fi, cci întru urgia mea te am lovit i intru

biinvrerea mea m'am milostivit de tine. Por-

ile talc mereu vor fi în laturi, zl î noapte

vor rmâne deschise, ca s se care la tine

bogiile noroadelor, Iar regii lor în fruntea

lor vor fl. Cci poporul i împria care nu

vor sluji ie vor pieri i neamuri multe ni-

micite vor fi. Mrirea Libanului la tine va
veni cu chiparoi, ulmi î molifi ca s îm-

podobeasc laolalt lcaul cel sfânt al meu>
ca eu s cinstesc locul unde se odihnesc pi-

cioarele mele. i feciorii apstorilor ti,

smerii la tine vor veni i se vor închina la

picioarele tale toi cei ce te-au urit î pe tine

te vor numi : cetatea Domnului, Sîonul Sfân-

tului lui Israil. Din prsit î defimat ce

erai pe veci, voiu face din tine mândria cea
deapururî, bucurie din neam in neam. Tu vei

suge laptele popoarelor i la pieptul regilor

alptat vei fi. Atunci vel cunoate c eu sunt

Domnul, izbvitorul l cumprtorul tu, pu-

ternicul lui facov.

A’

Dela Eîre, cetire.

Cap. 12, vers. 1—li.

poî a grit Domnul cu Moise i Aaron
in pmântul Egiptului i Ie-a zis;

„Luna aceasta s v lie începutul lu-

nilor, s v fie Întâia intre lunile anului.

Spune dar Ia toat obtea îiîlor Ini Israi] i
le zi r In ziua a zecea a lunii acesteia s-i
ia fiecare din capii de familie un miel ; câte

un miel de familie s luai fiecare. Iar dac
vor fi puini în familie, Încât s nu fie dea-

juns ca s poat mânca mielul, s ia cu sine

dela vecinul cel mai aproape de dânsul un
numr de suflete ; numrai-v la un miel

atâia, câi pot s-l mnânce. Mielul s v
fie de un an, parte brbteasc i fr me-
teahn i bh luai sau un mjeJ, sau un ied.

S-l inei pân in ziua a patrusprezecea a
lunii acesteia i atunci toat adunarea oblil

fiilor lui Israîl â-ljujjghîe ctre sear. S ia

din sângele lui î s ung amândoi uorii i
pragul cel de sus al uii casei, unde au s-l
mnânce. i s mnânce în noaptea aceea
carnea Iul fript la foc

; dar s o mnânce cu

azim î cu ierburi amare- Dar snu-l mus-
cai nefript deajuns sau fiert în ap, el s
mâncai totul fript bine pe foc, i capul cu

m
»4
£4m
£4
£4
£4
£4m
£4

£4
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picioarele l mruntaiele. S nu lsai din

ei pe a doua zi i oasele lui s nu ie zdro-

bii Ceea ce Ta rmase pe a doua zi s
ardei iu îoc. S-l mâncai Ins aa : s avei

coapsele incluse, Înclmintei® in picioare

i toiegele in mâinile voastre
;
i s-l mân-

cai eu grab, cci este Putile Domnului,

Din Pioorocia Iui lona cetire.

Cap. 1—4-

i a fost cuvântul Domnului ctre Ion a,

fiul lui Amitai, zicând: „Scoal i te du

în cetatea cea mare a Ninivei i propo-

vduete acolo, cci frdelegile Iot au ajuns

pân în îaa mea 1“ i s’a sculat lona s fuga

3a Tarl dinnaintea Domnului. i s’a pogorît

la lope, unde a gsit o corabie care mergea
Ja Tari i pltind preul cltoriei, s’a po-

gorît in ea ca s mearg la Tari împreun
eu toi cei de acolo, el fugind din faa Dom-
nului. Dar Domnul a ridicat un vânt npras-
nic pe mare l o viforni îârâ seamn s'a

stârnit i corabia era gata s se sfrâme.
Atunci s'a înfricoat corbieriî i flecare a

strigai ctre dumnezeul lui i aruncau in

marc Încrctura corbiei ca s se mai uu-
reze. In vremea aceasta lona se pogorise in

fundul corbiei, se culcase i adormise. A-

tund s’a apropiat ctre el cpitanul corbiei
i i-a zis: „Pentru ce dormi? Scoal-te i
strig ctre dumnezeul lu, poate el îi va
aduce aminte de noi ca s nu pierim 3" i au
zis unul ctre altul ; „Haitiem s aruncm
sori ca s tim din pricina cui s’a prvlit
prpdul acesta peste noii" i au aruncat

sori i sorul a czut pe lona. i I-au între-

bat pe el
:
„Spune-ne nou, din pricina cui

s’a abtut nenorocirea aceasta asupra noas-

tr? Care este meteugul tu, de unde i
din ce ar vii i din ee popor eti Atunci

el Ic-a rspuns
:
„Sunt evreu i Domnului

Dumnezeului cerului m închin— celui care

a fcut marea i uscatul4 . l toi oamenii

s'a u temut cu fric mare l l-au zis Iui

:

„Pentru ce ai svârit una oa aceasta ?“ Cci
ei tiau c el fuge din faa lui Dumnezeu,

cci el le spusese. i i-au zis lui : „Ce s-i
facem ca s se domoleasc marea, cci ea

este învolburat i înviforat ?* Atunci el a

rspuns: „Luai-m i m aruncai in mare

i ea se va potoli, eci tiu bine c din pri-

cina mea s'a pornit peste voi aceast vijelîe".

i marinarii cârmeau ctre rm, dar nu bi-

ruiau, cci marea era furioas împotriva lor.

Atunci au strigat ctre Domnul si au zis:

,0, Doamne, putea-vom noi pieri pentru omtl

acesta i impovra-ne-vei cu sânge nevino-

vat? Cci tu. Doamne, precum ai voit, ai

fcut!* i îl ridicar pe lona i ii aruncar

îu mare i s’a potolit urgia ei i oamenii

s'au temut cu team mare de Domnul i an

adus jertfa luî Dumn eeu i juruine i-au f-

cut Iui.

i Dumnezeu a dat porunc unui pete

mare s înghit pe lona, i a sfat lona

in pântecele petelui trei zile i trei nopi.

Atunci s'a rugat lona din pântecele petelui

ctre Domnul Dumnezeul Iul, zicând: „Stri-

gat-am ctre Domnul întru strâmtorarea mea
l el m'a auzit; din pântecele iadului ctre

dânsul am strigat i el a luat aminte la gla-

sul meul Tu m’ai aruncat îu adânc, in sânul

mrii i undele m’au înconjurat
;
toate tala-

zurile i valurile tale au trecut peste mîne.

l gândeam : aruncat sunt dinnaintea ochilor

tâî! Dar voiu vedea din nou templul cel

sfânt al tâu! Apele m fuvluirâ pe deeîn-

tregul, adâncul m Împresurase, îaiba mrii

se împleticise pe capul meu; m pogorîsem

pân la temeliile munilor. în inutul cel cu

venice zvoare, dar tu ai scos din stric-

ciune viaa mea, Doamne Dumnezeul meu!

Gând se sfârea Intru mine duhul meu, de

Domnul rai-arn adus aminte, i la tine a ajuns

rugciunea mea, in biserica ta cea sfânt

!

Cei ce slujesc idolilor deeri nu ian seama

ia pronia ta; dar eu îi voiu aduce ie jertf

de mulumit i toate fgduinele mele Ie

voiu plini, cci mântuirea vine dela Dom-
nuir i Domnul ddu pcrunc petelui i
petele a aruncat pe lona pe uscat.

i a fost cuvântul Domnului ctre Iods de a

doua oarzicând :
„Scoali pornete ctre ce-

tatea cea mare a Niniveii propovduete acolo

propovoduirea cea dintâi pe care eui-sm po*

runci'-ol
4 i s’a sculat lona i a mers în

Ninive, dup cuvântul Domnului. i Nlnive

era cetate mare înaintea lui Dumnezeu, cale

de trei zile. i a început Jona s mearg in

cetate cale de o zi i a strigat zicând: „Pa-

truzeci. de zile mai sunt i Ninive va fi dis-

trus !“ Atunci Ninivitenii an crezut în Dum-
nezeu, au inut post i s

J

au îmbrcat cu eac,

dela cei mai mari i pân la cei mai mici.

mM
s*mM
MmmmM
MMM
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i a mers vestea pAn Ia Împratul Mini vet.

Acesta s'a sculat de pe scaunul su, i-a le-

pdat vestmântul Iui cel scump, «« acoperit

cu sac i s'a culcat în cenu. Apoi s‘a dat

de tire l s'a poruncit cu porunc împr-
teasc de ctre dregtori; „Oamenii i dobi-

toacele, vitele mari i mici s nu mnânce
nimic, s nu pasc i nici s bea ap; ci s
se îmbrace cu sac i ctre Dumnezeu s
strige din toat puterea i fiecare s se În-

toarc de pe calea lui cea rea i mâinile lor

s nu mai svâreasc lapte silnice; poate

c Dumnezeu ec vu Întoarce i se va milos-

tivi i va ine în loc iul tuea mâniei lui cu

s nu pierim !“ Atunci Dumnezeu a vzut
faptele lor dc pocin, cci s’au întors din

cile lor cele rele- i i s’a fcut mil Dom
nulul. iar prpdul care trebuia s-l Iac aa
precum spusese, nu Da mal prvlit peste ei,

i Iona fu cuprins de mure suprare i se

aprinse de mânie. J a rugat pe Domnul zi-

când ; „O, Doamne, iat tocmai coca ce cu-

getam eu când eram în t«ra mea ! Pentru
aceasta eu am încercat s fug in Tari.cci
tiam c tu oti Dumnezeu indurat i milostiv,

îndelung rbdtor l mult milosârd i Ii pare

râu de frdelegi. l acum. Doamne, ia-mi

sufletul meu, cci este mai bina s mor doci
s fiu viu". i a zis Domnul

:
„Faci tu oare

bine c i-ai aprins mânia'.’" Atunci Iona a

ieit din cetate i s a aezat ta rsritul ci,

i-a fcut o colib l a stat sub ea la umbr,
ca s vad ce se va întâmpla cu cetatea. i
Domnul Dumnezeu a gtit un vrej care s'a

ridicat deasupra capului Iul Iona cu s i in
umbr i s-i mai potoleasc mânia, i s'a

bucurat Iona cu bucurie mare pentru vrej.

Dat Dumnezeu, a doua zi Ia revrsatul zo-

rilor, a poruncit unui vierme ca s reteze

vrejul. Iar cl s’a uscat. i la rsritul soa-

relui a pornit Dumnezeu un vânt arztor do

la rsrit l soarelo a dogorit copul lui Iona,

încât el sc prpdea de cldur. i i-a rugat

moartea zicând: „Mal bine este s mor, decât

s triesc T î a grit Domnul ctre [oon

:

...Fcut-ai lucru cuminte de te-ai mâniat pen-

tru vrej? 1
' î el a rspuns: „Foarte mam

aprins pân Ia moarte!" t a zis Domnul;
„Nil te-ai indurai pentru un vrej pentru care

nu le-ai trudit i nici nu 1-al crescui caro

i-a luat fiin într'o noapte i inLr'alta a

pierit! Dar cu cum s nu m îndur de ceta-

tea cea mare s Ninivoi cu mai mult de o

sut douzeci de mii do o fimeni, care nu tiu

nici dreapta i nici stânga i dobitoace fr
do numr 1“

Dala lUtti Navl, cetlr*.

Cap. 5, var*. 10—15.

F
iii lui Israil au stat cu tabra ia Obligai

î nu fcut acolo In esul Ierihonuluî

Putile în ziua a patrusprezecea a lunii,

scara, Iar a doua zi dc Bti au mâncat din

roadele pmântului acestuia azime i pâine

nou- In ziua aceea a îueetat mana de a

mul cdea, i de a doua zi dup ce au mân-

cat din roadele pmântului, fiii lui Israil

rt'uu mai avut man, ei au mâncat anul acela

din roadele rii Canaanului Alliindu-se îns

lisus aproape de Terihon, a cutat cu ochii

si î iat sttea înaintea lui un om ;
acela

avea în mân o sabie goal. i apropiindu-se

lisus de dânsul, l-a zis: „Deal notri eti,

sau eti dintre dumanii notri?" Iar acela

a rspuns : „Eu sunt cpetenia otirii Dom*

nului i am venit acum 41

. Atunci lisus a czut

cu faa la pmânt, s’a închinat i a zis ctre

acela: „Stpâne, ee porunceti slugii tale?"

Zis-a ctre lisus cpetenia otirii Domnului:

„Scoate-î înclmintea din picioare, c locul

po care stal tu acum eeto sfânt !" î a fcut

lisus aa.

D^'a ieire, eef'rc

Cap 13. vers 20—Cap- 15, vers. l).

F
iii lui Israil au pornii apoi din Sucot si

i-nu aezai tabra la Etani, ta captul

pustiului. Iar Domnul mergea Înaintea

lor: ziua în stâlp de nor, urtându-le calea,

iar noaptea Ea stâlp de Toc, lumiuându-lo, ca

s poat merge i ziua, i noaptea. i iVa

lipsit stâlpul de nor ziua, nici stâlpul de foc

noaptea dinaintea poporului.

Atunci n grit Domnul cu Moi se, i a zis

:

„Spune fiilor luîîerail s sc întoarc i s-i
aoze tabrain faa Pi-Hahi rutului, intre Migdol

i mare, In preajma lui Baal-clon. Acolo în

preajma lui, lâng mare sâ tbrii. C Fanion

va zice ctre poporul su : Fiii acetia al lui

Israil s'a o rtcit în pmântul acesta, cci
i-n închis pustiul. i eu voiu învârtoa inima

lui Faraon i va alerga dup ei. i-mi voiu

arta slava mea asupra lui Faraon î asupra

a toat otirea lui
;
l vor cunoate toi

'im
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Egiptenii c eu sunt Domnul' 1

. l au fcut
aa. Atunci s'a dat de tire regelui Egiptului,

c poporul evreesc & fugit. l s’a întors inima

lui Faraon l a slujitorilor lui asupra popo-
rului acestuia, i au zis

:
„Ce fcurm uoi ?

Cum de am lsat pe fiii lui IsraiL s se duc
i s nu ne mai robeasc nou?* A înhmat
deci Faraon carele sale de rzboia i aluat

poporul su cu sine: a luai cu sine ase
sute de crue alese i toat elrimea Egip-

tului i cpeteniile lor. Iar Domnul a învâr-

toat inima lui Faraon, regele Egiptului, i
a slujitorilor iui, i a alergat acesta dup fiii

lui Israil
;
dar fiii lui Israil ieiser sub mân

înalt. î au alergat dup ei Egiptenii cu

toi caii i cruele lui Faraon, cu clreii
i cu toat otirea lui, i î-au ajuns când

poposiser ei la mare, lâng Pi-IIahirot, în

faa lnî Eaal-efon. Dar când s’a apropiat

Faraon i când s’au uitat fiii Iui Israil înapoi

i au vzut c Egiptenii vin dup ei, s'au

spâim&utat foarte tare; i au strigat fiii lui

Israil ctre Domnul, i au zis ctre Moise

:

„Oare nu erau morminte în ara Egiptului,

de ne-ai adus s murim în pustie ? Ce ai

fcut tu cu noi, scoând u-ne din Egipt? Nu
i-am spus noi oare de aceasta în Egipt, când

l-am zis ; 1a>-ne s robim Egiptenilor, decât

s murim în pustia aceasta ?
i;

Moîse ins a

zis ctre popor: „Nu v temei J Stai i vei
vedea mântuirea cea dela Domnul, pe care

v va face-o ei astzi, cci pe Egiptenii pe

care ii vedei astzi nu-î vei mai vedea în

veac i pururea. Domnul are s se lupte

pentru voi, iar voi fii linitii !

£< Atunci a zis

Domnul ctre Moise
:
„Ce strigi ctre mine ?

Spune fiilor lui Israil s porneasc, iar tu

rldicâ'i toiagul i-i Întinde mâna asupra

mrii i o desparte, i vor trece fiii iui Israil

prin mijlocul mrii, ca pe uscat. Iat, eu
voiu învârtoa inima iul Faraon i a tuturor

Egiptenilor, ca s peasc pc urmele lor,

i-mi voiu arta slava mea asupra lui Faraon

i asupra a toat otirea lui, asupra carelor

lui i asupra clreilor lui. i vor cunoate

toi Egiptenii, c eu sunt Domnul, când îmi

voiu arta slava mea asupra Iui Faraon, asu

pra carelor lui i asupra clreilor lui
11

,

Atunci s’a ridicat îngerul Domnului, care

mergea înaintea taberei fiilor Iui Israil, i
s'a mutat în urma lor; i s’a ridicat stâlpul

cel de nor dinaintea lor i a sttut în urma

lor. Astfel a trecut el i a stat intre tabra
Egiptenilor î tabra fiilor lui Israil; i era

negur i întunerec pentru unii, iar pentru

ceilali lumin, noaptea î toat noaptea nu
s'au apropiat unii de alii. Iar Moise i- a în-

tins mâna sa asupra mrii i a aluDgat Dom-
nul marca toat noaptea cu vânt puternic

dela rsrit, i s’a fcut m area uscat, c s’au

desprit apele. i au intrat fiii lui Israil prin

mijlocul mrii, mergând ca pe uscat, iar

apele le era perete, la dreapta i la stânga

lor. Tar Egiptenii urmrindu-i t au intrat dup
ei in mijlocul mrii, toi caii Iui Faraon, ca-

rele i clreii lui. Dar in straja dimineii

a cutat Domnul din stâlpul cel de foc i
din nor spre tabra Egiptenilor i a umplut
tabra Egiptenilor de spaim. i a fcut s
sar roatele dela carele lor, încât cu anevoie
mergeau carele. Atunci au zis Egiptenii: „S
fugim dela faa lui Israil, c Domnul se lupt
pentru ei cu Egiptenii

!

;
‘ Iar Domnul a zis

ctre Moise: „Intinde-i mâna asupra mrii
ca s se întoarc apele asupra Egiptenilor,

asupra carelor lor i asupra clreilor lor“.

i i- a întins Moise mâna asupra mrii i
spre ziu s'a întors apa Ia locul ei, iar Egip-

tenii fugeau împotriva apei. i aa a înecat

Dumnezeu pe Egipteni in mljiocul mi ii. Iar

apele s'au tras la loc i au acoperit carele

i clreii întregei otiri a lui Faraon, care

intrase dup Israelii In mare, i nu a rmas
niciunul din ei. Fiii lui Israil îns au trecut

prin mare ca pe uscat, i apa le-a fost pe-

rete la dreapta i la stânga lor. Aa a izb-
vit Domnul în ziua aceea pe Israelii din

mâinile Egiptenilor, i au vzut fiii lui Israil

pe Egipteni mori pe malurile murii. Vzut-a
Israii mâna cea tare, pe care a întins-o Dom-
nul asupra Egiptenilor, i s’a temut poporul
de Domnul i a crezut în Domnul i în Moise,

sluga lui

Atunci Moise i fiii lui Israil au cântat

Domnului cântarea aceasta i au zis

:

S cântm Domnului, cci eu slav S'a

pre slvii

i coteul zice stihurile luai o te spre fiecare

strun; tar cetele iutru amândou sirenele

cânt, pe glasul ai 5-lea ^
B cântm Domnului, cci cu slav S’a

proslvit! mm
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Fe cal i pe clre iu mare i-a aruncat!

Tria mea i mrirea mea este Domnii], cci
El m'a izbvit. Acesta este Dumnezeul meu
$i-L voia preamri, Dumnezeul printelui

meu i-L voiu preaînâla!

S cântm Domnului, cci cu slav Sa
- proslvit

!

domnul este viteaz, ia lupt; Domnul este

numele Lui. Carele lui FaTaon i otirea lui

in oiare Ie-a aruncat,

Sâ cutm Domnului...

Pe cpeteniile cele de seam ale lui, Marea
Roie le- a înghiit.

S cântm Domnului...

Adâncul le-s acoperit, in iunclul mrii ca o

piatr s'au pogorli

S câmâoi Domnului...

I'reap ta Ta. Doamne, i-a artat târla.

S cântam Domnului...

Mâna Ta cea dreapl. Doamne, pe vrjmai
i-a drâmat. Cu mulimea slavei Taie ai sur-

pat pe cei prolivuici

S cântm Domnului...

Trimis-ai mânia Ta i i-a mistuit ca pe nite
paie La suflarea nrilor Tale s"a despr-

it apa-
s

Sâ cântm Domnului...

>trânsu-s
r

au la un loc apele ca un perele i
sau închegat valurile în inima mrii.

S cântm Domnului.

.

V rjmaut zicea ' Qoni-i-voiu i-i voiu ajunge
;

prad voiu împri î-mi voiu stura sufletul

de rzbunare
;

goli-rni-voiti gabia i maca
mea-i va stârpi.

S cutm Domnului ..

Dar ai trimes Tu duhni Tâu, l marea i-a în-

ghiit, aîuudatu-s'au ca plumbul in apele

cele mari.

S cântm Domnului...

Doamne, cine-i asemenea ie Intre dumne-
zei ? Cine-i asemenea ie preamrit in siin-

&r

tenie, minunat întru mrire i fctor de

de minuni ?

S cântm Domnului...

: insu-i-ai dreapta Ta, i i-a Înghiit p-
mântul !

S cântm Domnului..,

: u mila Ta si povuit, i Tu ai mântuitace&t

popor, i Tu îl povueti eu puterea Ta, ipre

locaul sfineniei Tale.

S cântm Domnului...

‘-usit-au neamurile i s’au cutremurat, fric

a cuprins pe cei din Filisteiat

S cântm Demnului...

v iunoi s'au spimântat cpeteniile Edemului
pe voevozii Moabului cutremur i-a cuprins

i toi câi triesc în Canaan i-su pierdut

cumptul.

S cântm Domnului...

i ric l groaz va cdea peste ei, i de m-
reia braului Tu. ca pietrele vor încremeni

S cântm Domnului...

Pân va irece poporul Tu, Doamne, pân
va trece poporul Tâu acesta, pe care l-ai

câtigat Tu,

Si cântm Domnului. .

T u il vei duce i-l vei sdi in muntele mo.
teuirii Tale, In locul ce i l-ai fcut sâl.
lui re, Doamne, în locaul sfânt cel zidit tîe

minle Tale, Doamne !

S cântm Domnului,,.

mpri-va Domnul in veac i în veacul vea-

cului. Cci caii Iul Faraon cu cruele i c-
lreii Iul au intrat In mare, Întors-a Domnul

asupra lor ap :'le mrii.

S cântm Domnului...

Iar fiii tui Israil au trecut prin marc, ca pe

uscat!

Slav...

S cântm Domnului...

$î acum ...

S â cântm Domnului,.,

£4
£4m
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La ama ceteul cânta toi acesta :

Cci cu slav s’a proslvit!

Din Proorocia lui Soîonie, cetire

Cap* 3. ver?. 8—15*

Aa zice Domnul
:

„Pentru aceasta a-

teptai-m, pân în ziua când m
voiu scula ca mrturie! Cci gân-

dul meu este s strâng laolalt toate nea-

murile i s adun împriile ca s vrs

peste ele întrâtarca mea i iuimea urgiei

mele* i tot pmântul va îi mistuit de vpaia

dudei mele, Atunci voiu da noroadelor buze

curate, ca toate s se roage Domnului i cu

râvn s-i slujeasc lui. Din inutul de cea-

lalt parte a fluviilor Etiopiei, Închintorii

mei* risipiii mei tml vor aduce prinoase. In

ziua aceea nu te vei mai ruina de toate

faptele tale cu care ai pctuit împotriva mea.

cci atunci voiu da Ia o parte pe cei ce în

chip trufa se veselesc, iar tu uu te vei mai

proslvi în muntele cel sfânt al meu". i voiu

lsa în mijlocul tu un neam smerit israc
caro va ndjdui întru numele Domnului. R-
mia lui Isril nu va svâri nedreptate i
nici nu va gri cuvânt de minciun i nu se

va afla in gura lor limb viclean. Ci ei vor

pate î se vor odihni i de nimeni nu le va

îi team, Bucur-te fiica Sîonulul, salt de

veselie Israile, veselete- te i te bucur diu

toat inima, fiic a Ierusalimului] Cci Dom-

nul a înlturat judecile împotriva ta i a

întors pe vrjmaii ti. Domnul, împratul lui

Isiail, este în mijlocul tu ;
tu nu vei mai

vedea niclo nenorocire.

Deia a treia carte a Regiiot', cetire.

Cap* 17, vers. 8—24.

Atunci a fost cuvântul Domnului ctre

Iile, zicând; „Scoal i te du la Sa-

repta Sidonuluî, i ezi acolo, e&ci

iat am poruncit acolo unei femei vduve s
te hrneasc». î s’a sculat ei i s’u dus la

Surepta, i când a ajuns la porile cetii, iat

o femeie vduv aduna vreascul i i a che-

mat-o Iile t i-a zis: „Adu-mi puin ap ca

s beeu\ i s’a dus ea a-î aduc, dar Ilie

a strigat-o i i-a zis: Adu-mi l o bucat de pâine

s mnnc". Ea îns a zii «Viu este Domnul

Dumnezeul tu, n’am nicioîr&mitur de pâine,

ci numai o mân de fin intr’un chiup i puin

untdelemn într’un ulcior. i iat, am adunat $$

mM
M
8#
8#

câteva vreascuri i m duc s o gtesc

pentru mine i pentru fiul meu, s mâncm
i s murim". Atunci l-a zis llie

:
„Nu te teme,

el dude i f cum ai zis
;
dar f mai întâi de

acolo o turt pentru mine i mi-o adu, iar

pentru tine i pentru fiul tu vei face mai

pe urm. Cci aa zice Domnul Dumnezeul

lui Isrflil: Fina di a chiup nu va scdea l
g|

untdelemnul din ulcior nu se va împuina ^
pân în ziua când va da Domnul ploaie pe

pmânt". i s’a dus ea i a fcut aa cum jjfy|

i-a zis llie ;
i s’a hrnit ea i el, i casa ei

o bucat de vreme. Cci fina din chiup n a |H|

sczut i untdelemnul din ulcior uu s’a îm-

puin at, dup cuvântul Domnului, grit prin

Ilie. Dup aceasta s'a îmbolnvit copilul fe-

meii, stpâna casei, i boala lui a fost atât
j

de grea, c n’a mai rmas suflare într'ânsul.

i a zis ea ctre Ilie : „Ce ai avut cu mine,

omul Iui Dumnezeu ? Ai venit la mine ea

s-mi pomeneti pcatele mele i s omori

pe fiul meu?'* Iar Ilie a zis :
„D-mi pe fiul

tu i l-a luat din braele ei i î-a suit în

foior unde edea el, i l-a pus pe patul su.

Apoi a strigat Ilie ctre Domnul i a zis :

„Doamne Dumnezeul meu, oare i vduvei,

Ja care locuesc, îi faci ru, omorînd pe fiul

ei V l suflâud de trei ori peste copil, a stri-

gat ctre Domnul i a zis
:
„Doamne Dumne-

zeul meu, sâ ee întoarc sufletul copilului

acestuia într’ânsul!
11 i a ascultat Domnul

glasul lui Ilie
;
i s’a întors sufletul copilului

acestuia în el, i a Înviat l a luat Ilie co- M
pilul l s’a pogorît cu el din foior în cas,

gj?

i l-a dat mamei sale, i a zis Ilie :
„Iat co- gg

pilul tu e viu". Atunci a zis femeia ctre gg
Ilie: „Acum cunosc i eu c tu eti omul lui jj
Dumnezeu i cu adevrat cuvântul lui Dum- £&|

nezeu este în gura ta",

Din proorortfa Iul Is&ia, cetire*

Gap. til, vers. 10—Cap, 62, vers. I

B
ucura-m-voiu întru Domnul, slta-va

de veselie sufletul meu întru Dumne-

zeul meu, cel m’a îmbrcat cu haina

mântuirii i cu vestmântul veseliei m’a aco-

perit. Ca unui mire mi-a pus mie cunun i
ca pe o mireas m’a împodobit cu podoab.

Cci ca pmântul care rsare ierburi, i ca
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o grdin îq care smâna Încolete, aa Dom-
nul, Dumnezeu va face dreptatea s rsar i
înaintea tuturor neamurilor proslvirea sa.

Pentru Sion nu voiu tcea i pentru
Ierusalim nu volu sta locului pân ce
dreptatea Iui va împrtia raze ca o strlu-
cii de slav i mântuirea va arde ca o
flacr. Atunci neamurile vor vedea drepta-
tea ta i toi împraii slava ta i te vorcbe-
nia pe tine cu nume nou, pe caro îl va rosti
giira Domnului. i tu vei fi ea o cunun de
mrire tn mâna Domnului i ca o diadem
împrteasc în mâna Dumnezeului tu. i
nu i se va mai aice ie : „alungat", i rii
talc

:
„pustiit'*, ei tu te vei chema

: „întru
tine am binevoit" i ara ta

: (jcea cu br-
bat

,
cci Domnul a binevoit intru tine i

pmântul tu va avea ud so. i în ce chip
se însoete flcul cu fecioara, ce) ce to-a
zidit se va însoi cu tine i în cc chip mirele

do mireas, aa se va veseli de
ine Inn eez< îl tu 1

Deîa Facere, cetire,

Cap, 22, vers I—iS.
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D up acestea, Dumnezeu a cercat pe
Avraam i i-a zis: „Avraame, Avraa-
mei" Iar el a rspuns: „lat-m !“

i Dumnezeu i-a zis : „Ia pe fiul tu, pe Isaac,
pe unicul tu fiu, pe care-1 iubeti, i du- te
în pmântul Moria i ,adâ-l acolo ardere de
tot pe un munte, pe carei-1 voiu o*
^lându-se deci Avraatn disdediminea,

d

pns samarul pe asinul su i a luat cu sine
dou slugi i pe îsaac, fiul su; i tind
lemne pentru jertf, r s a ridicat i a plecat la
locul de care-i grise Dumnezeu* Iar a treia
zî ridicându-i Avraam oc'iij, a vzut în de-
prtare locul acela, Atunci a zis Avraam
slugilor sule: „Rmânei aici cu asinul, iar
eu i copilul ne ducem pân acolo i indii-
nându-ne, ne; vom întoarce la voi". Luând
deci Avraam lemnele cele pentru jertf. Ie-a
pus pe umerii lui Isaac, iiul su; iar el a
luat in mâini foc i cuitul, i s’au dus amân-
doi împreun, Atunci a grit Isaac lui A-
vraam, tatl su, i a zis: „Tat!" Iar acesta
a rspuns : „Ce este, fiul meu ?* Zis-a Isaac

:

„Iat, foc i lemne avem; dar unde-i oaia I

pentru jertf?" Avraam îns a rspuns ; „Fiul
meu, va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei î

I

sale I" i s’au dus mai departe amândoi îm-
preun. Iar dac au ajuns la locul, de care-i
grise Dumnezeu, a ridicat Avraam acolo
jertfelnic, a aezat lemnele pe el i legând pe
Isaac, fini su, l-a pus pe jertfelnic, deasupra
lemnelor. Apoi i-a (ins Avraam;mâna i a luat
cuitul ca sâ junghie pe fiul su. Atunci îngerul
Domnului a strigat ctre el din cer i a zis

:

„Avraame, Avraame S" Rspuns-a acesta
:
„Ia-

tâ-m“. Iar îngerul a zis
: „S nu i ridici

mâna asupra copilului, nici s-l faci vreun
Tu, cci acum cunosc c te ierni de Dum-
nezeu. i pentru mine n’aî cruat nici pe sin-
gurul fiu al lu i(

. i ridicâudu-i Avraam
ochii, a privit, i iat Ia spate un berbece
încurcat cu coarnele într'un tufi. i duc&n-
du-se Avraam, a luat berbecele i l-a adus
jertf în locul lui Isaac, fiul su. Avraam a
numit locul acela Ialive-Iro l de aceea se
zice astzi: „In munte Domnul se aratâ‘\ i
a strigat a doua oara îngerul Domnului din cer
ctre Avraam i a zis: „Jurattt-m'am pe mine
însumi, zice Domnul, c de vreme ce ai îâ

cui aceasta i n ai cruat nici pe fiul tu unic
pentru mine, de aceea te voiu binecuvânta
ou binecuvântarea mea, i voiu înmuli foarte
neamul tu, ca sa fie ca stelele cerului t ca
nisipul de pe rmul mrii, i va stpâni
neamul tu cetile neprietenilor si ; i se
vor binecuvânta prin neamul tu toate po-
poarele pmântului, pentruc ai ascultat gla
sul meu’'.

M
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Din Prooroc la lui isaia, cetire.

Cap, 01
,
vers. 1—10

ubul Domnului esfc peste mine, cci
Domul m’a uns s binevesîe&c sra-
cilor, m’a trimes s vindec pe cei cu

inima sdrobit, s propovduesc celor robii
slobozire l celor prini In rftzboiu libertate;
s dau do tire un an de milostivire al Dom-
nului i o zi de rzbunare a Dumnezeului
nostru ; s mângâiu pe cei întristai — ceior
ce jelesc Sionui, s lo pun pe cap cunun
în loc de cenu, untdelemn de bucurie în
loc de vestminte de jale, slav In loc do
desndejde. Ei vor fi numii: stejari ai drep-
tii, sad al Domnului spre slvirea iui. Ei
vor zidi pe vechile drâmturi, ridica-vor
de iznoav strvechile ruine, înnoi-vor ce-
tile distruse, pustiite din nosm in neam.
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Oameni de neam strin vor veni i îi vor

pate turmele, feciori din alt norod vor îi

plugarii i vierii votri. i voi* voi vei fi

numii preoi i Domnului, slujitori ai Dum-

nezeului nostru. Buntile popoarelor voi

le vei mânca i eu averile lor voi v vei

mândri' Fiindc ocara lor era îndoit, bat-

jocur i scuipâri partea lor, pentru aceasta

Îndoit în pmântul lor moteni-vor, i de

slava cea deapururi ei se vor bucurai Cci
eu sunt Domnul care iubesc dreptatea i
ursc cel frdelege- Eu le voiu da cu

oredincioie plata lor i legmântul venic eu

ei voiu încheia. Cu nume mare va îi smâna
lor intre neamuri i odraslele lor in mijloc

de noroade. Cei ce ii vor vedea vor da mr-
turie cu ei sunt smân binecuvântat de

Domnul. Bucura-m-voiu întru Domnul, si-

ta-va de veselie sufletul meu intru Dumne-

zeul meu.

Dala a patra carte a Regilor, cetire

Cap 4, vers. 8—87,

I
ntr’una din zile a venit Elisei la unem
i acolo o femeie bogat l-a poftit 3 a

mas i dup aceea oridocâte ori trecea

pe acolo, totdeauna se abtea s mnânce.
i a sîs aceasta ctre brbatul Bu: „Iat,

eu tiu c omul Iui Dumnezeu care trece

necontenit pe aici, este sfânt; s-i facem dar

un mic foior sus i sâ-i punem acolo un

pat, o mas, un scaun i un sfenic i când

va veni pe la noi, s se duc acolo". Venind

deci Elisei într’o zi acolo i intrând în foicr

b’s culcat acolo. i a zis ctre Ghiezi, sluga

sa: „Cheam pe unamîteanca aceasta!" i
a chemat-o i ea a stat înaintea lui, Apoi a

zis Iul Ghiezi: „Zi-i : iat tu te îngrijeti atâta

de noi. Ce s-i facem? Nu cumva ai nevoie

s vorbim pentru tine cu regele, sau cu c-
petenia otirii?

11

Iar ea a zis: „Nu, cci
triesc in paeo în mijiocul poporului meu".

Zis-a iari Elisei ctre Ghiezi: *Atunci ce

B-i îae?
K

Iar Ghiezi a rspuns: „Iat, n'are

nîciun copil i brbatul ei este btrân”. i
a zis Elisei

:

„Cheam-o încoace !“ i a che-

mat-o i ea a stat în u. Iar Elisei a zis

:

„La anul pe vremea asta vei ine în brae
un fiu". Rspuns-a ea: „Nu, omule al lui

Dumnezeu i stpânul meu, nu amgi pe

roaba ta“, Dar femeia aceea a zmislii i în

anul urmtor, chiar pe vremea aceea, a ns-
cut un fiu, dup cum ii spusese Elisei. Cres-

când copilul acela, s’a dus intr'una din zile

ta tatl sân, la secertori. i a zis ctre tatl

su: „Vai, m doare capul 1" Iar acesta a zis

ctre o elugâ
: „Du-1 Ia mama lui !“ i l-a

luat i l-a dus la mama lui. i a stat pe
braele ei pân la amiaz i a murit. Atunci

ea s’a dus i l-a pus în patul omului lui

Dumnezeu l l-a încuiat acolo i a ieit. Apoi

a chemat pe brbatul su i a zis: „Trime-

te-mi o slug i o asin, cci m duc pân
la omul Iui Dumnezeu i m întorc îndat”.

Zis-a brbatul: „La ce s te duci Ia el?

Astzi nu-i nici lun nou, nici zi de odihn".

Iar ea a zis: „’apolP i punând eaua pe

asin, a zis ctre sluga sa : „Ia-o i pornete,

dar s nu m opreti din mers pân nu-i

voiu spune eu i" i pornind, s'a dus Ia omul
Iui Dumnezeu, în muntele Cârmeiului. i
când a vâzut-o omul lui Dumnezeu din de-

prtare, a zis ctre sluga sa Ghiezi
:
„Asta-i

imamite anea aceea! Alearg intru întâmpi-

narea eî l întreab’o: eti sntoas? i br-
batul tu o sntos? i copilul tu e s-
ntos ?“ l ca a rspuns : „Sunt sntoi 3“

Iar dac a ajuns pe munte Ia omul lui

Dumnezeu, s'a apucat de picioarele Iui. A-

tunci Ghiezi a venit s o dea Ia o parte;

dar omul lui Dumnezeu I a zis: „Las o, cci
e cu sufletul amrit i Domnul a ascuns a-

ceasta de mine i nu mi-a artat B
. Iar ea a

zis : „Au eerut-am eu fiu dela Domnul meu ?

N !am zis cu oare: nu amagl pe roaba ta?“

Atunci Elisei a zis ctre Ghiezi
:

„încinge-ti

mijlocul tau, ia toiagul meu in mâna ta i
du -te

;
de vei întâlni pe cineva, s nu-i dai

bunaziua, s nu-i rspunzi, i s pui toiagul

meu pe faa copilului". Iar mama copilului

a zis: „Pe cât e de adevrat c Domnul e

viu, cum e viu î sufletul tu, tot aa-i de

adevratc nu te voiu lsa!" Atunci s'a scu-

lat i el i s’a dus dup dânsa. Ghiezi ins
s'a dus înaintea lor i a pus toiagul pe faa

copilului; daT n
+a fost nici glas, nici rspuns.

i a ieit Ghiezi întru întâmpinarea lui Elisei

i i-a spus, zicând : „Copilul nu se trezete 1“

Intrând Elisei în cas, a vzut copilul niort,

întins în patul su. i dup ce a intrat, a

încuiat ua dup sine i s'a rugat Domnului,

Apoi s'a ridicat i s’a culcat peste copil i
i-a pus buzele sale pe buzele lui, i ochi^
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si pe ochii lui, i palmele sale pe palmele

lui, i s'a întins pe el î a înclzii trupul

copilului- Sculându-se apoi Klisei, s’a plim-

bat prin foior înainte l înapoi. Dup aceea

s’a ridicat iar i s’a întins peste copil. i a

strnutat copilul de apte ori i l-a deschis

copilul ochii, Atunci a chemat pe Ghiezi i

i-a zis
:

„Cheam pe unamiteanca aceea!"

î acela a chemat-o t i venind ea, i-a zis

:

„la-ti copilul!" Iar ea apropîindu-se, a czut

ia picioarele Iui l s’a Închinat pân la p-
mânt- Apoi i-a luat copilul i a ieit.

Din Proorocia lui Isaia, cetire.

Cap. 63, vers. 11— Cap. 64, vers. 4.

Unde este cel ceA

n
*3

*3

a grete Domnul

:

a scos din mare pe pstorul turmei

sale? Unde este cel ce a pus iu

mijlocul ei duhul su cel sfânt ? Cel care

jj|
dreapta lui Moise a cluzit-o cu braul su
slvit ? Col ce a despicat apele Înaintea lor

^ ca s-i iac un nume venic? Care i-â po-

M vâuit prin adâncurile mrii, ca un cal in

pustie —l oi nu s'au poticnit, — ca debila a

-

^ cele care coboar la es? Duhul Domnului

11 ducea la hodin: aa tu ai povuit pe po-

porul tu, ca s-i taci un nume slvit. Pri-

vete din ceruri i vezi, dinsiaul iau sfânt

i de slav: unde este râvna i puterea ta

nesfârita, sb'ictumul luateului tu i milos-

tivirile taie ? Nu te stpâni, cci lu eti p-
rintele nostru! Avraam nu tie nimic, Iarail

nu ne cunoate ; tu, Doamne, eti tatl nos-

tru, mântuitorul nostru, numele tu este din

veac. Pentru ce, Doamne, iio-ai lsat s r-

tcim din cile tale i ne- ai Învârtoat inimile

noastre ca s nu ne temem de tine? Iueai

ce-te pentru robii ti, seminiile motenirii

tale- Pentru ce au pit cei nelegiuii în

templul tu i vrjmaii notri au clcat in

picioare altarul tu? Am ajuns ca unii peste

care iu de mult vreme nu mai stpâneti l

care nu mai sunt chemai cu numele tâu.

Dac ai rupe cerurile i to-ai pogori—munii

s’nr cutremura.

Ca un foc care ardevreascurile,cao vâlvtaie

care fierb s apa tn ciocot,ai face tiut nu meletu

vrjmailor ti iar tremura Înaintea ta noros-

88 dele, vâzâudu-te, fcând minuni neateptate,

despre care niciodat nu s’a auzit grind. Nici

^ urechea n'a auzit, nici ochiul o'a vzut un Du m-
$Hî

$8

M
m

*8

*8
*8

ezeu afar de tine, oare ar svâri unele ea

acestea pentru eei ce ndjduesc Lu eh Ta

te dud Intru Întâmpinarea celor ce svâresc

laptele dreptii i îi aduc aminte de cile tale.

Din Proorocia lui Ieremis, cetire.

Cap. 81. vers. 31—34.

mM
84m
84
84
84
84
84
84

Aa zice Domnul: Iat vin zile, când

voiu încheia cu casa Ini Esrail i
cu casa iui Iuda legmânt nou.

Ins nu ea legmântul, pe care l-am în-

cheiat eu prinii Jor in ziua când i-arn

luat de mân, ca s-i scot din pmântul

Egiptului. Acel legmânt ei l-an clcat, dei

eu am rmas in legtur eu dânii, zice Dom-

nul. Dar iat legmântul pe eare-1 voîu în-

cheia eu casa lui IsraiJ, dup zilele acelea,

zice Domnul: voiu pune legea mea înlun-

[rul i pe inimile lor o voiu Bcrie l Ie voiu

fî Dumnezeu, iar ei îmi vor fi popor. i nu

se vor mal înva unul pe altui i frate pe

frate zicând: „Cunoatei pe Domnul", cci

toi dela sine m vor cunoate dela mic pân
la mare, zice Domnul, peniruc eu voiu ierta

frdelegile lor i pcatele lor du le voiu

mai pomeni".

Din Prooroc la lui Danii], cetiri.

Cap. 3, vers 1—£3.

84
84
84
84
84
84
84
84
84m
84
84
Jt4

84
84
84
84
84
84
84
84
84

1
rmpârâtul Nabucodonosor fcu un chip de

aur înalt de asezeci de coi, lat de ase

ooi i ii aez îu câmpia Dura din inu-

tul Babilonuiui. i Nabucodonosor împratul,

trimese s adune pe satrapi, pe mai marii

dregtori, pe ocârmuitori, pe conductorii o-
tirilor, pe vistiernici, pe cunosctorii delegi,

pe judectori i pe toi ceilali dregtori ai

i auturilor, ca s vin la înnoirea chipului,

pe care îl ridicase Nâbucodonosor împratul.

Atunci se adunar satrapii, dregtorii cei

mari, oeârmuitoril, conductorii otirilor, vis-

tiernicii, cunosctorii de legi, judectorii i
toi ceilali dregtori ai inuturilor Ia înnoirea

chipului pe care ÎL ridicase Nabucodouosor,

i statur Înaintea chipului ridicat de Nabu-

cobouoaor. i îndat un crainic striga eu glas

tare :
„Iat oe vi se poruncete vou, po-

poarelor, neamurilor î limbilor : De îndat

ce vei auzi glasul trâmbiei, flautului, chi-

tarei, harfei, psaltirii, cimpoiului i al tuturor

mm:
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instrumentelor muziceti, vei cdea i v
vei închina chipului de aur pe care l-a ri-

dicat împratul Nabucodonosor; iar cine nu
sa va tachina, chiar în acea clip va fi aruncat

ia mijlocul unui cuptor cu foc arztor". Iu

urma acestora, când toate popoarele auzir
glasul trâmbiei, al flautului, al chitarei, al

harfei, al psaltirii i al tuturor instrumentelor

muziceti, toate noroadele, neamurile i lim-

bile czur i se închinar chipului de aur

pe caie îl ridicase Nabucodonosor împratul,

în acelai timp se apropiar brbai chaldei,

care pârir pe Jidovi. Ei începur s spun
împratului Nabucodonosor : „O, împrate, s
trieti deapururl! Tu porunc ai dat, ca

orlcîae va auzi glasul trâmbiei, al flautului,

al chitarei, al harfei, al psaltirii, al cimpoiului

i al altor instrumente muziceti, s cad la

pmânt i s se închine chipului de aur; iar

cine nu va cdea, nici se va închina, s fie

aruncat în mijlocul unui cuptor cu foc ar-

ztor. Dar sunt brbai jidovi, pe care i ai

pus ocârmuitori peste inutul Babilonului

adrac, Meac i Abed Nego. Aceti brbai
nici c au luat în seam porunca ta, împ-
rate [ Dumnezeului tu nu îngenunchiaz i
chipului de aur pe care l-ai înlat tiu-l aduc
închinciuni". Atunci Nabucodonosor împ-
ratul, plin de mânie i de sbucium, porunci

s i se aduc înainte :
adrac, Meac i Abed

Nego. Dup ce aceti brbai au fost adui
Înaintea Iul, împratul Nabucodonosor începu

a gri, zicând
:
„Este, oare, adevrat, adrac,

Meac i Abed Nego, c voi nu v închinai

dumnezeului meu i chipului de aur pe care

eu l-am aezat nu-i cdei la pmânt cu ru-

gciuni?" Acum daca voi suntei gata, ca

atunei când vei auzi glasul trâmbiei, al flau-

tului, al chitarei, al harfei, al psaltirii, al

cimpoiului i al altor instrumente muziceti,

s cdei i s v închinai chipului pe care

eu l-am fcut... iar dac nu vrei s v
închinai, intr'o clip vei fi svârlil în

mijlocul unui cuptor cu foc arztor. i
caro Dumnezeuv va scpa din mâna mea?"
Rspuns-au adrac, Meac i Abed Nego
i au zis regelui: „0, Nabucodonosor, noi

n avem nevoie ca la acoasti s-i dm un
rspuns I Dac întFadevâr, Dumnezeul nos-

tru, cruia îl slujim poate s ne scape,

ne va scpa din cuptorul cel cu foc ar-

ztor i din mâna ta, împrate! Dar dac

nu, tiut s Uc dc tine, o, împrate, c noi

nu ne vom Închina dumnezeilor ti i înain-

tea chipului de aur pe care tu l-ai aezat nu

vom cdea la pmânt T Atunci Nabucodo-

nosor se umplu de mâine i îi schimb în-

fiarea chipului su fa dc adrac, Meac
i Abed Nego. i începând iari a gri, po-

runci s înclzeasc cuptorul de apte ori

mai mult decât era de obiceiu. i porunci

celor mai tari oameni din otirea lui s lege

pe adrac, Meac i Abed Nego, i s-î arunce

în cuptorul cei ou foc arztor. Atunci aceti

oameni fur legai cu ndragii lor, îmbrcai
cu mintenele lor, cu plriile lor i cu toat

îmbrcmintea lor i fur aruncai în mijlo-

cul cuptorului celui de foc, Fiindc porunca

împratului era grabnic i cuptorul feerie

Înfierbântat, acei oameni care au aruncat pe

adrac, Meac î Abed Nego au fost mistuii

de vpaia locului. i aceti trei brbai: a-
drac, Meac i Abed Nego czur legai în

mijlocul cuptorului cu foc arztor.

CÂNTAREA CELOR TREI TINERI

Cap, 1, Yers. 1—05,

i stând Azuria în mijlocul focului, i
descbizâud gura sa, aa s’a rugat, zi-

când : „Bine eti cuvântatDoamne Dum-
nezeul prinilor notri i ludat i preamrit

este numele tu în veci. C drept eti întru

toate câte ai fcut nou, i toate lucrurile

tale sunt adevrate, l drepte cile tale i
toate judecile tale adevrate. i judecile
adevrului ai fcut dup toate cele ce ai

adus asupTa noastr i asupra cetii celei

sfinte a prinilor notri, Ierusalimul ; c intru

adevr cu judecat ai adus acestea toate asu-

pra noastr, pentru pcatele noastre. C am
pctuit i am fcut frdelege, depârtându-ne

dela tine. i am greit întru toate, l porun-

cile tale n’am ascultat, nici le-am pzit, nici

le-am fcut, dup cum ne-ai poruncit nou,
ca s ne fie bine. i toate câte ai adus asu-

pra noastr, î toate câte ne-ai fcut, întru

adevrat judecai ie- ai fcut. i ne-ai dat

pe noi tu mâinile vrjmailor celor frdelege
i pro tivuloilor celor pismlrei i regelui

celui nedrept i mai ru decât tot pmântul.

î acum nu este nou a deschide gura-; ruine

i ocar ne am fcut robilor ti i celor ce

te cinstesc pe tine, Nn nc da pe noi în sfâr-
îHt

48
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it, pentru numele tu, i nu strica legtura
ta. i nu deprta mita ta dela noi, pentru

Avream cel iubit de tine si pentru Isaac,

robul tu l pentru Israil sfântul tu, crora
ai grit s le înmuleti smâna lor, ca ste-

lele cerului i ca nisipul cel de pe marginea
mrii. C, stpâne, ne am împuinat mai mult

decât toate neamurile, i suntem smerii in

tot pmântul, astzi, pentru pcatele noastre.

i nu este în vremea aceasta domn i pro-

roc i cpetenie, nici ardere do tot. nici

Jertf, nici prinos, nici tmâie, nici Ioc unde
s aducem înaintea ta pârga noastr i s
aflm milâ. Ci cu suflet umilit i cu duh
plecat s fim primii. Ca întru ardere de tot

de berbeci i de junei, i ca întru zeci de
mii de miei grai, aa s îic jertfa noastr
înaintea ta astzi, i primire s gseasc la

tine, c nu este ruine celor ce ndjduesc
intru tine. i acum urmm ie cu toat inima

i ne temem de tine, i cutm faa ta. S
nu ne ruinezi pe noi, ci f cu noi dup
blândeile talc, i dup mulimea milei tale.

i ne scoate pe noi dup minunile tale, i
d mrire numelui tu, Doamne; i s so

ruineze toi cci ce arat robilor ti rele. i
s se ruineze de toat puterea ta, i tria

lor s se sfrâme, i s cunoasc c tn eti

Domn, Dumnezeu singur, i mrit peste toat
lumea“> i n'au încetat slujitorii regelui cei

ce i-au bgat pe dânii, s ard cuptorul cu

catran i cu smoal i cu câli î cu vi.
i s'a vrsat para focului, deasupra cupto-

rului, de patruzeci i nou de coi, i s'a

vrsat, î a ars pe cei ce s au aflat împre-

jurul cuptorului Chaldeilor. Iar Îngerul Dom-
nului s’a pogorit împreun cu cei dimpreju-

rul lui Azaria în cuptor, i a scuturat para

focului din cuptor. i a fcut mijlocul cupto-

rului ca un duh de rou sutlnd i nu s'a

atîuB de dânii nicidecum focul, î nu ba
întristat, nici mâhnit pe ei. Atunci acel trei,

ca dintr'o gur au ludat, l au mrit, i au

binecuvântat pe Dumnezeu In cuptor, zicând

:

„Bine eti cuvântat, Doamne, Dumnezeul p-
rinilor notri i ludat, i prea înlat întru toi

vecii Bine eate cuvântat numele ccl sfânt,

al slavei tale, i prea ludat, l prea înlat
întru toi vecii. Bine eti cuvântat în lcaul
sfintei slavei tale, l prea cântat i prea mrit
în veoi. Bine eti cuvântat cel ce vezi adân-

curile, i ezi pe Heruvimi, i ludat i prea

£4

£4
£4

£|b
înlat in veci. Bine eti cuvântat pe scaunul

slavei împriei tale i prea ludat, i prea

înlat în veci. Bine eti cuvântat întru tria £4
cerului i prea ludat i prea mrit în veci, £4

£4
XjL

Aicea ne e, ul&m i cântm pe glasul al E iea ||
j,re Domnul ludai-L i-L prea înlai pre gg

Dânsul în veci £4

Ceteul cetete stihurile din Cântarea celor

trei tineri:

j,inecuvântai toate lucrurile Domnului ^
Iar noi cântm:

pre Domnul, ludai-L i-L prea înlai pre

Dânsul în veci,

{se cânt dup fiecare etdi).

pineeuvântaî ceruri i îngerii Domnului

pre Domnul, ludai L i-L prea înlai pre

Dânsul în veci.

j^înecuvântai ape i toate colo mai presus
do cer, toate puterile Domnului

pre Domnul, ludai-L i-L prea înlai pre
Dânsul in veci.

pjnecuvântal soare, lun i stelele cerului

i’e Domnul, Iâudai-L i-L prea înlai pre
Dânsul în veci.

rdnecuvântal toat ploaia î rou, toate du-

hurile

l^'C Domnul, ludai-L i-L prea înlai pre
Dânsul în veci.

[jneouvântai foc i zduf, frig i cldur
pre Domnul, ludal-L i-L prea inlai pre

Dânsul în voci.

4necuvântai rou i zpad, ghia i ger

Domnul, ludai-L i-L prea înlai pre
Dânsul în veci.

*

binecuvântai brume i zpezi, fulgere i nori

pte Domnul, ludai L i L prea înlai pro
Dânsul în veci.

binecuvântai nopi i zile, lumin iîntunerec

.,re Domnul, ludai-L j-L prea înlai pre

Dânsul în veci,

j^uecuvântai pmânt, muni i dealuri i
toate cele ce rsar pe pmânt

.re Domnul, ludai-L i-L prea înlai pre

Dânsul în veci.

mm
mm
3»mmm
£4
£4m
£4

m
£4
£4

£4
£4
£4

m
£4m
£4
£4
£4

£4
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^ inocuvântai izvoare, rnârj j^i râuri, chii i
toate cele ce ae mic in ape.

lJ

re Domnul, lâudai-L i-L prea înlai pre
Dânsul In veci.

j
“înecuvântai toate psrile cerului, toate

fiarele i toate dobitoacele

re Domnul, laudai-L i-L prea înlai pre
Dânsul în veci.

binecuvântai fiii oamenilor, tunecuvin tea za
Ieraii

-p re Domnul, lâudai-L i-L prea înlai pre
Dânsul în veci,

binecuvântai preoi î slugi

Pre Domnul, ludaî-L i-L prea înlai pre
Dânsul in vecî.

binecuvântai duhurile i sufletele drepilor,
cei ouvioi i smerii cu inima

Pro Domnul, ludai-L LL prea înlai pre
Dânsul în veci,

binecuvântai Ananie, Azarie i Misail

Pre Domnul lâudai-L i-L prea înlai pre
Dânsul in vccî.

Binecuvântai apostoli, prooroci i mucenici
ai Domnului

Kre Domnul lâudai-L i-L prea înlai pre
Dânsul în vecî.

Slav..,

P,re Domnul sîLL ludm i s-L prea înlm
în veci

i acum.,.

% ludm, bine a cuvântm i s ne Închi-
nm Domnului cântând i prea înâlâmlu-L

în veci.

Apoi Ectenia cea mic.

i in Ioc de :

%nte Dumnezeule:

cântm

:

'âi in Hristos v'ai botezat..

Prochimen, glasul al 5-lea:

*ot pmântul s se închine ie i s cânte
ie .,

Stih:

irigai Domnului tot pmântul
;
cântai nu-

melui Lui,

Din oartea cea ctre Romani, a sfântului

Apostol Pavel, cetite.

Cap, 6, vers. 3—11.

railor, nu tii oare, c
cei ce ne-am botezat în

Hrîstos Osus, în moartea Lui
ne-am botezat? Deci prin bo-

tezare, în moarte ne-am în-

gropat împreun cu EI, ca

dup cum Hristos a înviat din

mori prin slava Tatlui, aa
i noi s ducem o via nou!
Cci dac ne-am fcut una cu

El prin asemnarea morii Lui,

atunci trebue s fim mia si

prin o înviere asemenea cu a
Lui, tiind c omul nostru cel

vechia este rstignit împreun
cu El, ca s se desfiineze cor-

pul cel pctos, ca s nu mai
fim robi pcatului. Pentruc
cel ce a murit, a scpat de
pcat Dac îns noi am murit

cu Hristos, credem c vom î
vieui împreun cu El, tiind,

c Hristos, Care a înviat din

mori, nu va mai muri, pen-

truc moartea nu-L mai st-
pânete. Cci El moartea ce

a suferit-o, a suferit-o odat
pentru pcat; iar viaa ce o

triete acum, o triete pen-
tru Dumnezeu. Aa i voi soco-

tii-v c suntei mori pentru
pcat, dar vii pentru Dum-
nezeu prin Hristos lisus, Dom-
nul nostru.

m
3*mmM
mmm
3*
mm
3*
8*
£*mMM
3*
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M* A liluia

j|% nti eo cânt; ci Îndat zice coteul Stihul,

jjjj

glasul al 7-lea :

MÎS eosl-Te, Dumnezeule, judec pmântul,
Mi câ Tu vei moteni întru toate neamurile.

Stih

:

Mi
i

,

«s

Iar cântreul cânt, dup fiecare stih:

umnezea a statut intru adunarea Dumne-
zeilor i în mijloc pre Dumnezei va judeca.

m
ME

Ml
MS
MSp ân când judecai nedreptate i feele p-
pk
MS
MSV if

udecâi orfanului i sracului, pre cel smerit
i pre cei srac îndreptai.

t- coal-te, Dumnezeule...

tik

;

ii net

câîoilor Ie luai înainte.

Stih

:

Stih:

din mâna pctosului mântuii-].

Stih:

'a cunoscut, nici a priceput, întru întu-

neric umbl.

Stih:

Clâtessc-KC toate Gm uliiie pmântului : Eu
am zis Dumnezei suntei i fiii celui prea
înalt toi; iar voi ca nite oameni murii i

ca uuul din boieri cdei.

t îarfti „

- coala4e Dumnezeule...

MS
MS
MS
MS
MS 8 eoatei pre cel srac i pre cel misei,

MSmm
ms n
MS
MS
MS
MS
MS

MS
MS
MS
MS
MS
MS
PSRvm- chelia •' La Maîeiu i pe rând du;.:-

ÎSiit^eruîC'a Li ...rghie a marelui Vasillc. In

Jgloc tic Hei . 0 ,
se cut acest Tropar,™ u laul al -leat

S tac tot trupul omenesc
ms i s stea cu fric i cu cutre-

ji mur i nimic pmântesc întru

H sine s nu gândeasc; c Im-

J5 paratul împrailor i Domnul

H domnilor merge s Sejunghie
| i s Se dea spre mâncare

J| credincioilor* i merg inain-

ms tea Lui cetele ’ îngereti, cu
Mi

toat cpetenia i putereajtjie-

ruvimîi cei cu ochi muli i se-

rafimii cei cu câte ase aripi,

feele acoperiidu-i i cân-

tând cântare: Aliluia, Aliluia,

Aliluia*

i iu locul Axionului, Irmosul

N u te tângui Maic...

CHINONICUL:

S culatu-s’a ca din somn, Domnul, i a înviat

mântui ndu -ne pre noi,

î dup polis, preotul d ansîor i face

binecuvântarea pâinii î a vinului. Trebuie sâ

aib purtare do grij Eelesiarhul, ca atunci

când sc va sfâri Liturghia, s fio ceasul ai

doilea din noapte, ier dup Apolifi nu ieim
din biseric, ci edem la locurile noastre. i
se face cetire mult din faptele sfinilor A-

postoli. Iar dup cetire, aprinde Eclesiarhul

ioate candelele î, ieind, lovete în toac i
înceteaz citeul a ceti-

i binecuvântând preotul, începem :

8 finte Dumnezeule...
i celelalte.

enii s ne închinm...

P salinul 5U.

Apoi, Canonul Sâmbetei celei mari cu Irmo-

sul do dou ori i Troparele pe 12; iar la

urm, Irmosul în amândou st recile.

Dup a treia Cântare, Sedclna Sâmbetei
celei utiiri.

Vi ormântul Tu, Mântuitorule—

i cetire din Cuvântul Sfântului Epifanie.
«I crui început este

:

e este astzi aceast tcere

îi Sau cetim din Cmlntelo Sfântului loan
iiGurâ-de-Aur; pc care s le caui în tâlcuirea
Evangheliei deln Mateiu, .sau dela ioan: Cu-
vântul iuvierii,

Dup a ssea. Cântare, Con dacul Sâmbetei
' ceifi mari i Irmosul, apoi cetire.

Dup sfâritul Câutârei a noua, Irmosul
:|inlr'amâD{fOn stranele.

S finte Dumnezeule-..

i troparul, glasul al 2-iea:

C ând Te-ai pogoritla moarte...

ii Eotenia i ApolisuL



CAMTARS
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TRE1MICE
LASURI

Pe e?ire io cântm in Postul eei Mare : ; i in

este Domnul .. ui oi Tropare .

celelalte posturi, când nu se cânt i Rtmnezeu ^
Oi Ai(uiat cu stihh-ile acestea: &4

Stih :

m
noapte mânec duhul meu ctre Tine,

Dumnezeule, peniruc lumin sunt poruncile

Tale pre pmânt.

Stih:

mreptate v învai, cei ce locuii pre pmânt

heruvimii s strigm ctre m
unu! Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, ||
Sfânt eti Dumnezeul nostru; |4
cu folosinele celor fr de ^
trup, miluete-ne pre noi»

gj|

Stih :

iiztnuire va lua pre poporul cel oeîovat.

Stih :

[a alte zile s se schimbe sfâritul.

Sic v.

$atige lor rele. Doamne, adauge rele celor

slvii ai pmântului.

Dupâ iiecure Slih, se cânt ;
ij&hîâ de $ ori

Deci, Traimici le câte odat.

Cântri Treimice

Glasul 1

:

e trupeti închipuiri, ctre
mintea cea netrupeasc

î fr materie a puterilor

celor fr de trup, ridicându-

ne i prin cântare întreit sfânt
a Dutnnezeirii cei în trei ipos-

tasuri primind strlucire, ca

Cu toate puterile cereti,

ca heruvimii, s strigm Celui

ce este întru cei de sus, în-

treit sfânt laud Înlându-I:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eti Dum-
nezeul nostru; pentru rug-
ciunile tuturor sfinilor Ti,
miluete-ne pre noi.

Mm

£4

£4m

i acum.

jcuiându-ne din somn, c-
dem ctre Tine, Bunule, î
cântare îngereasc strigm
ie, Puternice: Sfânt, Sfânt,

Sfânt eti Dumnezeul nostru;

m
£4m
£4

£4

£4
£4
44
1»
44m
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îhî

pentru Nsctoarea de Dum-
nezeu, miluete-ne pre noi.

Cade-se a ti

:

Ck la sfâritul Treimi cilor i ale Lumin Aci-

delor în toat sptmâna zicem ea:

qi folosinele celor fr de
trupuri, miluete-ne pre noi,

MARI :

pentru rugciunile Merg-
torului înainte, miluete-ne
pre noi.

MIERCURI *i VINERI;

0i puterea crucii Tale p-
zete-ne pre noi.

JOI:

pentru rugciunile apostoli-

lor Ti i ale Ierarhului Nico-
lae miluete-ne pre noi.

Lumioânda, glasul 1

:

Cela ce rsri lumin, Doam-
ne, cureste sufletul meu de
tot pcatul pentru rugciunile

( cutrora) ne mântuete
pre noi.

Dumnezeul nostru; cu folo-

sinele celor fr de trup mi-
luete-ne pre noi.

Slav.

Rezidit fire, fctorul tutu-

ror, buzele noastre le deschi-

de, ca s vestim lauda Ta,
strigând : Sfânt, Sfânt, Sfânt

eti Dumnezeul nostru
;
pentru

rugciunile tuturor sfinilor

Ti miluete-ne pre noi.

i acum.

pin pat i din somn m'ai

ridicat, Doamne, mintea, mea
o lumineaz, inima mea î
buzele mele le deschide, ca

s Te laud pre Tine, sfânt
Treime : Sfânt, Sfânt, Sfânt
eti Dumnezeul nostru

;
pentru

Nsctoarea de Dumnezeu mi-
luete-ne pre noi.

Lumîr&nda, glasul al 2-lea :

Trimite lumina Ta cea pu-
rurea venic, Hrîstoase Dum-
nezeule i lumineaz ochii cei

de tain ai inimii mele, pentru

rugciunile (cutrora), i ne
mântuete pre noi.

Cântri Treimice

£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4

£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4
£4

Cântri Treimice
Ota sul al 2-lea ;

terilor celor de sus ur-
mând pre pmânt, cântare

||
de biruin aducem ie, Bu-

*£ mile: Sfânt, Sfânt, Sfânt eti
3HÎ

1 5

<t*3s***îssa!i*aatsBsw»im**mmmîSBsma

?
“

Glasul al 3-lea :
£4

Treime de o fiin i nedes-
JJ

prit, unittie în trei ipos- f*
tasuri i împreun vecuitoare, |4
ie, ca unui Dumnezeu, cânta- fim
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#8
88
88
88
88
88m
«8
83
83
88mm

re îngereasc strigm: Sfânt,

Sfânt, Sfânt eti Dumnezeul
nostru

;
cu folosinele celor

fr de trup miluete-ne pre

noi.

Slavft,

Pre Tatl Celfr de început,
pre Fiul Cel împreunfr de
început, pre Duhul Cel împre-

una vecuitor, Dumnezeire una,

ca heruvimii a slvi, îndrz-
nind zicem: Sfânt, Sfânt, Sfânt

eti Dumnezeul nostru; pentru

rugciunile tuturor sfinilor

Ti miluete-ne pre noi.

i acum.

H Fr de veste Judectorul

8| va veni i ale fiecruia fapte

Si se vor descoperi; ci cu fric

fi s strigam în miezul nopii

:

M Sfânt, Sfânt, Sfânt eti Dum-
Jjf nezeul nostru

;
pentru Nsc-

H toarea de Dumnezeu niîlue-

H te-ne pre noi.
$8
$1$ Luminftndfi, glasul al S-l«* -

|| Trimite lumina Ta, Hristoase

| Dumnezeule, î lumineaz inî-

88 ma mea, pentru rugciunile

ff (cutârora) i ne mântuete

H pre noi.

m
88
*8

Cântri Treimice

Glasul al 4-iea

:

^^ântarea slugilor Tale, a88
88
88
88

celor ce sunt duhuri, în-

drznind a aduce noi muri-

torii zicem: Sfânt, Sfânt, Sfânt

eti Dumnezeul nostru ;
cu

folosinele celor fr de tru-

puri miluete-ne pre noi.
Slav».

Ca i cetele îngerilor acum
în cer, aa î strile oamenilor
pre pmânt, cu fric aducem
cântare de biruin, ie, Bu-
nule : Sfânt, Sfânt, Sfânt eti

Dumnezeul nostru; pentru ru-

gciunile tuturor sfinilor Ti
miluete-ne pre noi.

i acum.

p re Printele Tu Cel fr
de început i pre Tine, Hris-

toase Dumnezeule, i pre Du-
hul Cel prea sfânt, ca heru-

vimii a slvi îndrznind, zi-

cem : Sfânt, Sfânt, Sfânt eti

Dumnezeul nostru
;

pentru

Nsctoarea de Dumnezeu mî-

luete-ne pre noi.
Luminând a, glasul al 4-iea:

Cela ce rsri lumin lumii

Tale, sufletul meu cel ce este

întru întunerec curete-1 de

tot pcatul, pentru rugciunile
it

8*m
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84Mm
8*
84
84

{cutaroraj \ ne mântuete

pre noi.

Cântri Treimice

Glesul ui 5-lea ;

n-h

Vremea cântrii este i cea- H
sul rugciunii. Cu osârdie ps strigm ctre unul Dumne-
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zeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt eti
Dumnezeul nostru; cu folo-

sinele celor fr de trup mi-
luete-ne pre noi.

Slav.

îidrznind a ne închipui

pre noi otilor Tale celor de
duhuri, Treime ceea ce eti
fr de început, cu guri ne-
vrednice strigm: Sfânt, Sfânt,

Sfânt eti Dumnezeul nostru

;

pentru rugciunile tuturor sfin-

ilor Ti miluete-ne pre noi.

i acum.

£la ce în pântece fecioresc

ai încput i de anurile Tat-
lui nu Te-ai osebit, cu îngerii,

Hristoase Dumnezeule, pri-

mete-ne i pre noi, cari stri-

gm ie: Sfânt, Sfânt, Sfânt
eti Dumnezeul nostru

;
pentru

Nsctoarea de Dumnezeu mi-
luete-ne pre noi.

Lumiuânda, glasul al 5-lea.

Otttorule de lumin,Doam-
ne, trimite lumina Ta i lu-

mineaz inima mea, pentru

rugciunile ( cutror^ i ne

mântuete pre noi.

Cântri Treimice
Glasul al fi-lea :

Sând înainte, cu fric, heru-
vimii i spimântându-se

cu cutremur serafimii, întreit

sfânt cântare aduc cu glas

fr de tcere. Cu cari i noi

pctoii strigm : Sfânt, Sfânt,

Sfânt eti Dumnezeul nostru;

cu folosinele celor fr de tru-

puri miluete-ne pre noi.

Slava.

(îi guri fr de trup, cu

doxologii fr tcere, cei cu
câte ase aripi cânt ie în-

treit sfânt cântare, Dumne-
zeul nostru. i noi acetia de
pre pmânt cu buze nevred-
nice laud ie înlm: Sfânt

Sfânt, Sfânt eti Dumnezeul
nostru; pentru rugciunile tu-

turor sfinilor Ti miluete-ne
pre noi.

î acum.

Rimnezeirea Unimei Trei-

mii, în unire neamestecat o

slvim i cântare îngereasc
strigm: Sfânt, Sfânt, Sfânt
eti Dumnezeul nostru; pentru
Nsctoarea de Dumnezeu mi-

luete-ne pre noi.
Luminânda, glasul al li-lca

;

Trimite sufletelornoastre lu-

mina Ta cea venic, Doamne,
pentru rugciunile ( cutrora)

i ne miluete pre noi.

Cântri Treimice
Glasul al 7-lea:

Cela ce eti ludat de heru-
vimi cu putere prea înalt

i cu dumnezeeasc slav de
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îngeri închinat, primete-ne i
pre noi, cei de pre pmânt,
cari cu buze nevrednice laud
îi înlm: Sfânt, Sfânt, Sfânt
eti Dumnezeul nostru; cu fo-
losinele celor fr de trup mi-
luete-ne pre noi,

SlaTfc

C pre un somn lepdând
lenea, suflete, îndreptare spre
lauda Judectorului arat i
cu fric strig: Sfânt, Sfânt,
Sfânt eti Dumnezeul nostru;
pentru rugciunile tuturor sfin-
ilor Ti miluete-ne pre noi.

$1 ncum.

Qmuiezeirii celei neapro-
piate, Treimii într

?

o unime,
întreit sfânta laud a serafi-
milor îniând, cu fric s
strigm: Sfânt, Sfânt, Sfânt
eti Dumnezeu} nostru; pen-
tru Nsctoarea de Dumne-
zeu miluete-ne pre noi.

Lumlaându, glasul itl 7-le«:

Hdic-m, Doamne, spre
lauda 'Ta î m înva s fac
voia Ta, Sfinte, pentru rug-
ciunile ( cutrora) i ne mân-
tue te pre noi.

Cântri Treimice
Glasul al S-lcn r

pre cer inimile având, cete-
lor îngereti s urmm i

cu fric ctre Cel ce nu ia Uf
mit s cdem, laud de bi- Uf
ruin, strigând: Sfânt, Sfânt, |#
Sfânt eti Dumnezeul nostru; m
ni * folosinele celor fr de Ufcu

trupuri miluete-ne pre noi.
m

Slavft

Aprivi la Tine neîndrznînd Uf
heruvimii, sburând strig cu

înlare de viers cântarea
||

dumnezeeasc a glasului ce- Uf

lui întreit sfânt; cu cari i Uf
noi strigm ie: Sfânt, Sfânt, Uf
Sfânt eti Dumnezeul nostru; p
pentru rugciunile tuturor gj
sfinilor Ti miluete-ne pre SI

noi. Ufm

Hind împilai de mulimea M
grealelor noastre i neîndrz- Uf
nind a privi la înlimea Ta, M
sufletul î trupul plecând cu Uf
îngerii, cântare strigm ie: g*
Sfânt, Sfânt, Sfânt eti Dum* 12

îiezeul nostru; pentru Nasc- Uf
toarea de Dumnezeu milue-
te-ne pre noi.

[.umlnându, glasul al 8-loa:
M

Lumin fiind, Hristoase, lu- Uf
mîneaz-m întru Tine, pen-

Uf
tru rugciunile (cutrora) î p
ne mântuete pre noi. Ufg ii

JiiamucMC pic nul. *



STIHURI DE UMILINA
Cu Sede-îne i cu Martidee, la ioafelglasurilf, care se câLtâ la Sfântul i Mai ele Post m

DUMINICA SEARA $3
$4

La Doamne strigat-am, punem Stihurile pe 10 i cântm patru stihirl de umilin din Octoîli, ^
trei din Trtod î trei din Miaeiu. *

Stibiri de umilin, glasul 1

jgt jfSentruc mult este noianul

51 SL grealelor mele, Mântuito-

gjj
rule, i ru m’am afundat întru

pcatele mele» d-mi i mie

H mâna ca i lui Petru ;

* mân-
tuete-m Dumnezeule i m

Jl miluete.

H De vreme ce sunt osândit,

Mântuitorule, pentru gându-
*3 rile i faptele cele rele, dru-
5| este-mi gând de întoarcere

|5
Dumnezeule, ca s strig: Mân-

jS tuete-m Fctorule de bine,

55 Bunule, î m miluete.

*3 Alt lume pre tine suflete

5| te ateapt, i judectorul va

55
sa vdeasc cele ascunse i

5| rele ale tale; deci, nu rmânea
H întru aceste de aici, ci apuca

51 înainte, strigând ctre Jude-
ctorul: Dumnezeule, milosti-

vete-Te spre mine i tna
gg

mântuete. gî

Nu m lepda, Mântuitorul in*

meu, pre mine cel cuprins cu
lenea pcatului; ridic-mi gân- m
dul meu spre pocin i lu- H
crtor iscusit viei Tale m

|J|
arat; druindu-mi plata cea- p
suîui celui de al unsprezecelea ^i mare mil. a*m

|pf

Luni la Utrenie p
%%
Dup întâia Subcdogie. SedeIne de umilina, $4

glasul 1. 3&m
I ntru frdelegi sunt zmislit p
* eu, desfrânatul, nu cutez ps caut la înlimea cerului

; m
ci înd rsnind la" iubirea Ta de ^
oameni, strig: Dumnezeule, Sjj

milostivete-Te spre mine p- jp
ctosuî i m mântuete. m
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^Uli Doamn^' nu eu m&nia Ta s tn mustri

po mine, nici cu iuimea Ta s m ceri*

Qe vreme ce dreptul abia

se mântuete, dar eu unde

m voiu arta, pctosul, cel

ce n'am purtat greutatea î
zduful zilei ? Ci cu ceî dela

al unsprezecelea ceas împre-

un m numr, Dumnezeule,

i m mântuete.

Slava, i fteuin; a N'seîUofliTt-

IViriuneamînunilorvzând-o
întru tine, fptura se bucur
ceea ce eti plin de dar; c
ai zmislit fr smân i ai

nscut precum nu se poate

spune, pre Cela ce nu-L pot

vedea mai marii cetelor înge-

reti. Pre Acela roag-L, Ns-
ctoare de Dumnezeu,s tnân-

tueasc sufletele noastre.

La cânt rea 7, se aice Mucenica in locul

Condaculuf, de nu are Condac MhieîuL Iar
de are, se zice Mucenica împreun eu Se-

delnele- Aa facem în tot postai.

Mucenica, glasul 1

:

0i lauda nevoinii i cu

vrednicia cununilor s’au Îm-

brcat slviii purttori de

chinuri întru Tine, Doamne

;

cci cu rbdarea btilor au

biruit pre cei fr de lege i
cu putere dumnezeeasc din

cer biruin au luat. Pentru

rugciunile lor, druete-ne
nou Dumnezeule mare mil.

Mari la Utrenie
j

Dup lo tia Stlholugie, Sedelna, glasul 1.

Pfjdobie : m ofmântui Tu--.

Braele printeti grbete
de-mi deschide, c desfrâ-

nat am cheltuit vieaa mea.

Spre bogia cea necheituit

a îndurrilor Tale cutând,
Mântuitorule, nu trece acum
cu vederea inima mea cea

srcit. Cci ctre Tine,

Doamne, cu umilin strig:

Greit-am la cer i înaintea Ta.

Stih :

toamne, nu cu mânia Ta s m mustii, nici

cu iuimea Ta s m ceri.

înfricoat este divanul Tu,
judecata Ta dreapt î lucru-

rile mele sunt rele; iar Tu,

Milostive, apucând înainte,

mântuete-m i m scoate

din munc; ferete-m, St-
pâne, din partea caprelor i
m învrednicete a sta dea-

dreapta Ta, Judectorule prea

drepte.

Slav, i acum ; a Nsctoarei

ceea ce ai zmislit fr ar-

dere focul Dumnezeîrii î ai

nscut fr smân izvorul

vieii, pre Domnul, Nsctoare
de Dumnezeu cea plin de

dar, pzete pre cei ce te

slvesc.

aa
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La Cântaroa a 7-a, Mucenica:

C nite ostai buni cu un
cuget crezând

,
neternân-

du-v sfinilor de îngrozirile

tirniior
,
ai venit cu dragoste

la Hrîstos, luând cinstita cruce
i svârindu-v cltoria, ai
luat biruin dîn cer* Slav
Celui ce v*a întrit pre voi;
slav Celui ce v'a încununat;
slav Celui ce lucreaz prin
voi tuturor tmduiri.

Miercuri Ia Utrenie

Dup iutia Stihotogîu, Setlelaa Crucii,

glasul 1.

Vzându-TeHristoase, Mai-
ca Ta, cea cu totul fr

prihan, pre cruce mort, a
strigat: Fiul meu Cel fr în-
ceput, împreun cu Tatl i
cu Duhul, ce este aceast rân-
dueal nespus a Ta? Prin
care ai mântuit, îndurate, zi-

direa mâinilor Tale, celor prea
curate, Stpâne.

stih

:

D-lati pre Domnul Dumnezeul nostru i
v închinai aternutului picioarelor

Lui, c sfânt este.

lemnului crucii Tale ne în-
chinm, Iubitorule de oameni,
c pre dânsul Te -ai pironit,

Vieaatuturor; raiul ai deschis,
Mântuitorule, tâlharului celui

ce a venit la Tine cu credin

i s’a învrednicit desftrii, m.
zicând ctre Tine: Pomene-
te-ni, Doamne! Primete-ne £#

ca pre acela i pre noi cari

strigm : Greit-am toi, nu ne
trece pre noi cu milostivireaTa. U

g*
- Slav, i acum; a Nsctoarei.

^zându-Te mielueaua pre
Tine, mieluelul, rstignit pre

||
lemn cu tâlharii, din îndelung i?

rbdarea Ta, Cuvinte, i îm-
pungându-Te cu sulia în coas-

t, s’a tânguit strigând ca o
maic: Ce tain strein i în- jj*

fricoat este aceasta, fiul iî
meu? Cum acopere morman-

gj
tul pre Dumnezeu Cel necu- **

prins? Negrit lucru este a- ^
cesta ce se svârete! Cî sa

jjjj

nu m lai pre mine, ceea ce

Te-arn nscut, fiul meu prea §5
dulce. H

La Cutarea a 7-a, Mucenica: jfjf

ntru durerile sfinilor, cari
||

pentru Tine au ptimit, mi- §3
lostivete-Te,Doamne,îtm- ^
duete toate durerile noastre, g*
Iubitorule de oameni, rugmu- U
ne ie. M

Joi la Utrenie
jj|Dup întâia Sdliologic, Sedeina Apostolilor, JHr

glasul !
. gft

C mreaja cuvântului ru- 8#
pând pescarii împletitu-

rile rîtorilor, prin trestia crucii
||
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au luminat neamurile, s Te
slveasc cu bun credina
pre Tine, Dumnezeu adev-
rat Pentru aceasta i cântare

cântm ie, Celui ce î-ai înt-
rit pre dânii: Slav Tatlui
i Fiului, slav Duhului Celui

(le o fiin, slav Celui ce

printr’înii a luminat lumea.

Stih

;

i n tot pmântul a ieit vestirea lor i la

marginile lumii cuvintele lor.

! nelepîlor pescari ai lumii,

cei ce ai luat dela Dumnezeu
a fi milostivi, rugai-v i acum
pentru noi cari strigm: Doam-
ne, mântuete pre împrai i
cetatea Ta i ne izbvete pre

noi de rutile care cuprind

sufletele noastre, pentru apos-

tolii Ti.

Slav, i acum
;
a Nsctoarei

P re Cela ce este fr de
mum în cer, mai presus de
gând i de auzîre, L-ai nscut
pre pmântfr tat, pre Acela

roag-LNsctoare deDumne-
zeu, pentru sufletele noastre.

La Cântarea a 7, Martirica:

P re mucenicii lui Hristos s-i
rugm toi, c acetia se

roag pentru mântuirea noas-

tr; i toi s ne apropiem c-
tre dânii cu credin. Acetia
isvorsc darul tmduirilor

;

acetia gonesc taberile draci-

lor ca nite pzitori ai credinei.

Vineri la Utrenie

Lup întâia Stihologie, Sedelnu Crucii,

glasul 1.

R stignîndu-Te Tu, Hristoa-

se, a pierit tirania i s*a

clcat puterea vrjmaului ;
c

nici înger, nici om, ci însui

Tu, Doamne, ne-ai mântuit

pre noi, slav ie.
stih:

1 nlai pre Domnul Dumnezeul nostru î v
închinai aternutului picioarelor Lui, c

sf&nl este.

A rina crucii oarecând s’a a-

rtat în rzboaie binecredin-

ciosul ui împrat Constantin,

semn de biruin nebiruit a-

supra vrjmailor, prin cre-

din. De aceasta se cutre-

mur puterile iadului, aceasta

s’a fcut i credincioilor mân-
tuire i Iui Pavel lauda.

Slav, i acum; a Cruoii-Nâsctoarei de
Dumnezeu.

C ei ce am câtigat prtini-

rea ta, Preacurat, i ne izb-
vim de ruti cu rugciunile

tale, fiind pzii în tot locul

cu crucea Fiului tu, toi du-

pre datorie cu bun credin,
pre tine te slvim.

Cântarea a 7, Martirica

:

C u lauda nevoinîi i cu vred-

nicia cununilor s’au îm-

brcat slvii? purttori de chi-

nuri întru Tine, Doamne; cci

44m
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H cu rbdarea btilor au biruit

H pre ceifr de lege i cu putere

$$ dimmezeeasc dîn cer biruin

]j au luat. Pentru rugciunile lor

0
druete-ne nou, Dumnezeu-
le, mare mil.

m
WR

l7 «

|jg

Vineri seara

La Doamne strigat-ara, punem stihirilo pem 10 i cântm Idiom ola zii csJ , de dou ori

|j^
Apoi aceste Mucenice ale gTaaului. Glasul i.

H |Q$entru rugciunile tuturor

H
* sfinilor, Doamne, i ale

5| Nsctoarei de Dumnezeu, pa-

li
cea Ta d-ne-o noua i ne

51 mântuete pre noi, ca un în-

î§ durat

m
m
#3m
*

Mrturisirea voastr, cea de
fa, în privelite, sfinilor, a
splmântat puterea dracilor i
pre oameni i-a scos din îne-
lciune, Pentru aceasta i tin-
du-vi-se capetele, ai strigat:

SfieDoamne, jertfa sufletelor

noastre bine priimit înaintea
Ta; c îubindu-Te pre Tine,
am defimat vieaa cea vre-
melnic, Iubitorule de oameni.

Q cât este de bun negu-
toria voastr, sfinilor! C
sângiuriie v'ai dat i ceruri-

le ai motenit; i în scurt
vreme fiind ispitii, în veci v
bucurai. Cu adevrat, bun
este negutoria voastr, c
cele strlccioase prsind, ai

luat cele nestriccioase i cu
îngerii dnuind, ludai neîn-

cetat pre Treimea cea de o
fiin,

însi podobia.

P rea ludailor mucenici,
pre voi pmântul nu v’a a-

scuns, ci cerul v’a priimît.

Deschisu-s’au vou uile raiu-

lui i, în luntru fiind, cu po-
mul vieii v îndulcii; ruga-
î-v lui ffristos, s drueasc
sufletelor noastre pace i mare
mil.

i pzf.ru din Mineiu Slav*., a morilor, a lui

loan Monahul, glasul 2.

Care desftare lumeasc r-
mâne neîmpreunat cu grija?

Care slav st pre pmânt ne-
schimbat? Toate sunt mai
neputincioase decât timbra,

toate sunt decât visurile mai
îneltoare; într’o clipeal
pre toate acestea moartea le

apuc! Ci întru lumina feii

Tale, Hristoase, i întru în-

dulcirea frumuseii Tale, pre
cei ce i-ai ales, odihnete-i
ca un iubitor de oameni.

4

i acum, a Nsctoarei.

FVe ceea ce este slav a
toat lumea, care din oame-
ni a rsrit i pre stpânul L-a
nscut, ua cea cereasc, pre
Maria Fecioara s o ludam:
cântarea celor fr de trupuri
i podoaba credincioilor; c
aceasta s’a artat cer i bise-

m

amsiîi

immnsnwmmms

issa

gsmsix
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ric Dumnezeirii. Aceasta
peretele cel din mijloc aî vraj-
bei l-a stricat, pace a adus i
împria o a deschis, Pre
aceasta adic având-o anghir
credinei, aprtor avem pre
Domnul, Cei ce S'a nscut din-
tr’însa. Îndrznete dar, în-

drznete poporul lui Dum-
nezeu, câ Acesta va birui pre
vrjmai, ca un Atotputernic,

Sâmbt la Utrenie

Dup intâifi Siîhfilogie, Sedelne marLirico,

glasul 1.

Ca nite ostai buni, cu un
cuget crezând, netemân-

du-v Sfinilor de îngrozirile
tiranilor, ai venit de bun
voe ia Hristos, luând cinstita

cruce i svârindu-v cl-
toria, ai luat biruin din cer.

Slav Celui ce v’a întrit pre
voî

;
slav Celui ce v?

a încu-
nunat; slav Celui ce lucrea-
z prin voî tuturor tmduiri.

Stih

.

Afaunai csto Dumnezeu întru stihii Sal,

Dumnezeul lui JsraiL

pentru durerile sfinilor, cari

pentru Tine au ptimit, milos-
tivete-Te, Doamne, i tm-
duete toate durerile noastre,
lubitorule de oameni, rug-
mu-ne ie.

Stih :

ginilor celor ce sunt pre pmântul Luî, mi-
nunate a îâeuf Domnul toate voile Sute

iDtr'ÎQii.

Pre mucenicii lui Hristos
s-i rugm toi, c acetia se
roag pentru mântuirea noas-
tr; i toi s ne apropiem
ctre dânii cu credin. Ace-
tia izvorsc darul tmduiri-
lor; acetia gonesc taberile

dracilor, ca nite pzitori ai

credinei.

Slav, a morilor.

Cela ce Te-ai îmbrcat cu
trup pentru noi, din Fecioar,
fr schimbare în vremii e cele
de apoi i tii, ca un Dumne-
zeu, alunecarea noastr, mi-
loiivete-Te de iart, pre cei

ce s’au mutat din via; pentru
c ie, Stpâne, i-au fgduit
sufletele, unuia Dumnezeului
nostru.

i acum, a Nsctoare

.

Gavriii, zicând ie, Fecioar,
bucur-te! împreun cu glasul
s’a întrupat Stpânul tuturor,

întru tine sicriul cel sfânt, pre-
cum a zis dreptul David. Ar-
tatu-te-ai mai desftat decât
cerurile, ceea ce ai purtat pre
Ziditorul tu. Slav Celui ce S’a
slluit întru tine; slav Celui
ce a ieit din tine; slav Celui
ce ne-a slobozit pre noi prin
naterea ta.

LA LAUDE
Stîhlri mucenice, glasul 1.

Venii, popoare, s cinstim
toi pre mucenicii lui Hristos
cu laude i cu cântri dtthov-
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Îl nîceti; pre lumintorii lumii

]j|
i propoveduitorii credinei,

îl pre izvoarele cele pururea
curgtoare din care izvorsc

jg
credincioilortmduiri. Cu ru-

Jg gciunile lor, Hrîstoase Dum-
nezeule, druete lumii Tale

îl pace i sufletelor noastre mare

Ujj
mil,

H A ceti ostai ai împratului

%% celui mare, au sttut împo-

jjjj
triva poruncilor tiranilor vite-

ji jete, n’au bgat de seam de
munci i clcând toat înel-

*3 ciunea, încununându-se dupre

îl vrednicie, cer delaMântuitorul

||
pace i sufletelor noastre mare

îl mil.

p re voi, prea ludailor rnu-

H cenici, nici întristarea, nici

strâmtoarea, nici foamea, nici

H goana, nici btile, nici iuimea
îl fiarelor, nici sabia, nici focul

Jj cel îngrozitor n’au putut sv
despart de Dumnezeu. Ci mai

H vârtos pentru dragostea cea

ctre Dânsul nevoindu-v, ca

H i cum ai fi fost cu trupuri

|3 streine, de fire nu v’ai adus

*8 aminte, nebgând seam de

î| moarte. Pentru aceasta i du-
¥% pre vrednicie, pentru durerile

S| voastre ai luat plat, Irnpr-
M ieî cerurilor motenitori v'ai

îl fcut, rugai-v pentru sufle-

H tele noastre, rugmu-v,

î| B ucural-v mucenicilor în

Domnul, c v’ai nevoit cu

bun nevoinf; sttut-ai îm-

potriva împrailor i pre ti-

rani ai biruit; nu v’ai îngro-

zit de foc i de sabie s î ti

fiare slbatice care mâncau
trupurile voastre; înlând îui

Hristos cântare împreun cu

îngerii, cununi din cer ai luat

Rugai-v s ne drueasc
nou mare mil.

Slav, h morilor; a lui loan Damaaclifn.

C u lucrul artând, Mântui-

torul meu, c Tu eti învierea

tuturor, cu cuvântul, Cuvinte,

pre Lazr din mori l-ai înviat;

atuncea zvoarele s’au sfrâ-

mat i porile iadului s'au cu-

tremurat ;
atuncea moartea

oamenilor somn s’a artat.

Ci Tu, Cela ce ai venit s mân-
tueîi zidirea Ta, iar nu sa

judeci, odihnete pre cei ce

i-ai ales, ca un iubitor de

oameni.

i acum., a Nsctoarei.

V eselete-se ceata prooro-

cilor, Fecioar, de naterea ta,

dumnezeeasc adunarea pa-

triarhilor, cinstiii apostoli, so-

borul arhiereilor î al muce-

nicilor, cetele cuvîoilor î ale

drepilor
; î pre tine te cu-

nosc pricin rânduelii lor i
te cinstesc, ca pre o Nsc-
toare a lui Dumnezeu.
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LA STIHOÂVN
S<iliirile morilor

;
Facerea lui Teoîan,

Glasul 1.

Podolna l
?

rea ludailor mucenici..

Tie ne rugm
,
Mântuitorii le

,

f odihn celor ce s’au mutat
întru împrtirea Ta cea dul-

ce, î-i slluete în curele
drepilor, în locaurile sfinilor

Tai, în slluii ile cele cereti,

cu milostivirea Ta, trecând
grealele lor i dm indu -le

odihn.
Stih ; Fericii sunt. pre cari i-ai ales i i-ai

pr.mit, Doamne.

Nimeni nu este fr pcate,
nimeni din oameni, fr numai
Tu singur Cel nemuritor; pen-
tru aceasta aeaz pre robii

Ti în lumin, ca un Dumne-
zeu îndurat, împreuna cu ce-

tele îngerilor Ti, pentru mi-
lostivirea Ta, trecându-le fr-
delegile i druindu'le iertare.

St'h : S uleiele lor întru bunti se vor
sllui,..

Fgduinele Tale, Mântui-
torule, sunt mas presus de
cele vzute, pre care ochiul
nu le-a vzut i urechea nu
le-a auzit i la inima omului
nu s’au suit, Stpâne; ci bine-
voiete, ca sa dobândeasc
împrtirea acelora, cea f-
gduit, cei ce s’au mutat îa

Tine,dându-lei via vecinic.
Slav.

De crucea Ta bucurându-se
robii Ti, i cu crucea Ta n-

djduindu-se, s’au mutat la

Tine Doamne, Crora dru- Uf
ete-le acum, Mântuitorule,acum,
crucea Ta, rscumprare p- jjj
catelor lor î sângele cel ce M
s’a vrsat pentru vieaa Iumei. H
Pentru milostivirea Ta iertân-

|J
du-le lor grealele i luminân- m
dti-i cu lumina feii Tale. M

l acum, a Nsctoarei. Wz

u MKoag pre Hristos, Cel ce p
S’a nscut din tine, Maic %%

Fecioar, s dea iertare de jff

greale robilor ti, celor ce te
KW

propoveduesc cu bun cre-

din, Nsctoare de Dumne
zeu; i cu cuvânt adevrat te $$
slvesc; i luminii i strlucirii

||
sfinilor învrednicete- î, întru

împria Lui. pMmmm» M
Duminec seara Ufm

Lt Doamne strignt-am, punem Stilurile pe 5j$

10 l cântm palm Stihiri de umilin din gw
Octoib, trei dela Triod l trei deJa Mlnefu. ^

Slihirj de umilin, glasul al 2-lea:

tf~^reit-am ie, Mântuito-
~ rule, ca fiul cel curvar; S?

primete-m, Printe, pre mine
jjj

cel ce m pocesc i m mi- g*
luete, Dumnezeule. $3m
Strig ctre Tine, Hrîstoase Uf

Mântuitorule, glasul vameu- a#

lui; milostivete-Te spre mine, Uf
ca i spre acela, i m milu-

este, Dumnezeule. m
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m
*3
5*3M
m
*3
*3M
#3
*3
*3

La rutile cele necuvioase
ale faptelor mele cugetând,

alerg la îndurrile Tale, ur-

mând vameului i pctoasei,
care a lcrmat, i fiului celui

curvar. Pentru aceasta cad

înaintea Ta, Milostive, mai
înainte pân ce nu m osân-

deti, milostivete-Te spre

mine, Dumnezeule i m mi-

luete.

Frdelegile mele trece-le,

Doamne, Cel ce Te-ai nscut
din Fecioar î curete inima

mea, fcând-o pre ea loca

m Duhului Tu celui Sfânt; i
H s nu m lepezi pre mine dela

faa Ta, Cel ce ai nemsurat
mare mil.

m

m
$3Mm

mm
#3

*3

m
*3m

Luni la Utrenie

D tipit îulia Stitsoiogie, Secieljn? iîe umijinta

glasul al 2-lea.

^
a valurile mrii s’au ridi-

#3m
4*3

m

Stih

;

de focul cel nestins mjnîrî- m
coez. Pentru aceea m rog |j
ie, mai înainte de nevoia £%

aceea întoarce-m i m mân-
tuete.

Slava, i acum; a Nsctoarei.

Ceea ce eti izvorul milei

milostîvirei învrednîcele-ne,

pre noi, Nsctoare de Dum-
nezeu

;
caut spre poporul cel

pctos; arat precum dea-

pururea puterea ta. C întru

tine ndjduind, strigm ie: -

Bucur-te, caoarecând Gavriil

mai marele Voevod al celor

fr de trupuri.

Jjfc Cântarea a 7 a, Mucenica

cat asupra mea frdele-
gile mele, ca o luntre în mare

tg eu însumi m înviforez de
greale multe ; ci îndrepteaz-
nia, Doamne, la limanul cel

lin al pocinei i m mântu-

este.

Doamne, nu cu mânia Ta s m mustri

pre mine.

Eu sunt pomul cel nerodi-

$£ tor, Doamne, carele nu aduc

H road de pocin nici decum,

*3 i m îngrozesc de tiere i

m
a#mmmMmmm
3#
3*

P*e Tine, Cela ce îmbraci

cerul cu nori, avându-Te

sfinii îmbrcminte în lume,

munci dela cei fr de lege au

rbdat i rtcirea idoleasc

au stricat. Pentru rugciunile

lor, slobozete-ne î pre noi

de vrjmaul cel nevzut, Mân-
tuitorule, î ne mântuete.

Mari la Utrenie

Cup întâia Stîliologie, Sedelna, glasul al

2-1ea

M 1

m

**

m

mmMM

m
**
ft*m
ftMmmmm
mmMmMmm

4*3

iîuete-ml a zis David

;

i eu ctre Tine strig

:

Greît-am, Mântuitorule, cur- M
ete pcatele mele prin po- ||
cin î m miluete,

g|
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JJjj
Stih : D canine, nu cu mânia Ta s m mustri

Tg pre mine.

p Miluete-m, Dumnezeule,
p miluete-m! De dou pcate

a plâns David, iar eu pentru
gs întunerece de greale strig

H ctre Tine: acela aternutul
sg cu lacrimi i-a udat, iar eu

p nici o pictur nu am, Desn-

| djduitu-m’am, i m rog: Mi-

$*3 luete-m Dumnezeule, dupre

P mare mila Ta,
ut

Slav, l acum ; a Nsctoarei.

Nsctoare de Dumnezeu,
nu m trece cu vederea, pre

p mine cel ce-mi trebuie spriji-

ni
neala cea dela tine; c spre

p tine a ndjduit sufletul meu,

H miluete-m.
m. Lit Cântarea a 7-a, Mucenica:

C ela ce ai luminat pre sfinii

Tai mai mult decât aurul

g§ i ai proslvit ca un bun pre

gjj
cuvioii Ti, de dânii fiind

p rugat, Hristoase Dumnezeule,

p îndrepteaz vîeaa noastr ca

p un iubitor de oameni i în-

P drepteaz rugciunea ca nite
M tmâie, unule Cela ce întru

p sfini Te odihneti.

m
Miercuri la Utrenie

$3
Dup iatâia Stihologfe, Sedelnu Crucii, gfa-

sul ai 2-lea.

M (f rucea buntii Tale cea

p fctoare de vîea, care
ws ne-ai druit-o nou, nevred-M

#3f

M
771-— m

niciîor, Doamne, o aducem m
ie spre rugciune: mântuete H
pre împratul i cetatea Ta, m
care se roag ie; pentru H
Nsctoarea de Dumnezeu,

jgj

unule iubitorule de oameni. M
Stih : I nlai pre Domnul Dumnezeul nostru... ^

1 n ce chip a robit vrjmaul |f
pre Âdam prin mâncarea din

g|
lemn, Doamne, intru acelai H
chip i Tu ai robit pre vrj-
masul prin lemnul crucii i m
prin patima Ta. Cci cu aceasta

jjj

ai de venit al doilea Âdam,
||s caui pre cel rtcit i s fpf

învîezi pre cel omorit; Dinu*
||

nezeul nostru, slav ie. mm
Slav, i acum; a Crucii“Nsctoarei de $£§&•

Dumnezeu. m
F ecioara i Maica Ta, Hris- H

toase, vzându-Te mort tins H
pre lemn î plângând cu amar,

|j
a zis : Fiul meu 1 ce tain in- H
fricoat este aceasta? Cel ce

||
drueti tuturor viea ve- m
nic, mori de bun voie pre ||
cruce, cu moarte de ocar? %%

La Cutarea a 7-a, Mucenica

:

M
m
fe*

ucenicii Domnului, fericit m
este pmântul, carele ^

s’a adpat cu sângiurile voas- H
tre î sfinte locaurile, care

||
au primit trupurile voastre

; ||c în privelite ai biruit pre m
vrjmaul i pre Hristos cu

îndrzneal ai propoveduit.

Pre Acela, rugai-L ca pre unul
||
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cel bun, s mântueasc sufle-

tele noastre, rugtnu-v.

joi Ia Utrenie

Dup întâia SciholDgte. Sedelnele Apostolilor,

glasul al 2-lea,

C ela ce ai înelepii pre pes-

cari mai mult decât pre

ritori i i-ai trimis ca pre nite
propoveduitori în tot pmân-
tul, cu negrit iubirea Ta de
oameni, Hristoase, Dumne-
zeule, prin care întrete Bi-

serica Ta i trimite credin-

cioilor binecuvântarea Ta,

Cela ce unul eti milostiv i
iubitor de oameni.

Stih. in tot pmântul a ieit vestirea lor..

Vânat-au pre pgâni pescarii

i au învat marginile lumei
s se închine iubirei Tale de

oameni Hristoase, Dumne-
zeule. Prin cari întrete Bi-

serica Ta i trimite credin-

cioilor binecuvântarea Ta ;

Cela ce unul eti, Carele întru

sfini Te odihneti.
j- »

Slav, ?i acum
;
a Nsctoarei

Pre tine te slvim, Nsc-
toare de Dumnezeu, strigând

:

Bucur-te, norul luminii cei

neapuse, care ai purtat în

brae pre Domnul slavei.

La Cutarea a 7-a, Mucenica;

A postolilor, mucenicilor i
proorocilor, ierarhilor, cu-

vîoiîor i drepilor, cari bine

ai svârit lupta i credina
ai pzit, îndrzneal având

ctre Mântuitorul, pre Acela,

ca pre un bun, rugai-L pentru

noi, s mântueasc sufletele

noastre, rtigmu-v.

Vineri la Utrenie

Dup întâia Stihologie, Sedeios Crucii, glasul

al 2-lea.

P reacuratului Tu chip ne
închinm, Bunule, cer-

ind iertare gre alei or noas-

tre, Hristoase Dumnezeule, c
de voie bine ai voit a Te sui

cu trupul pre cruce, ca s iz-

bveti din robia vrjmaului
pre care i ai zî:it Pentru a-

ceia cu mulumit, strigmie

:

Toate le-ai umplut de bucurie,

Mântuitorul nostru, Cel ce ai

venit s mân tueti lumea.

Stih: înlai pre Domnul Dumnezeul nostru,

Mântuire aî lucrat în mijlo-

cul pmântului, Hristoase
Dumnezeule; pre cruce prea-

curate mâinele Tale i-ai în-

tins, adunând toate neamurile,

cele ce strig: Doamne, slav
ie.

Slava, i acum ;
a Nsctoarei.

P rea proslvit eti de Dum-
nezeu Nsctoare, Fecioar;
ludmu-te pre tine, c prin

crucea Fiului tu s'a surpat

iadul, moartea s’a omorît i

SE
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cei mori ne-am sculat i vieii

ne-am învrednicit; raiul am
luat, desftarea cea de demult.

Pentru aceasta mulumind, sl-
vim ca pre Cel puternic, pre

Hrîstos, Dumnezeul nostru i
unul cel mult milostiv.

'L-a Cântarea n 7-a, Mucenica:

H De piatra cea necltit înte-

||
^ meindu-se sfinii, s’au nn-

wl brbtat asupra tiranilor cu

H trie i prin munci au luat

||
cununii PrintrTniî, Dumne-

## zeu le, mântuete-ne pre noi.

WS

*3

m
Wf
fe
w*
ws

wsm
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tetetetetetete tete tetetetete

VINERI SEARA
La Doamne strigat-: m... punem stIMdte pe

to i cutm Idiote ta silei, dfâ doua ori, Apoi

patru Mucenice de aicea i patru dela

Mineiu. Uriaul al â-lea.

Purttorii de chinuri, pentru

c n’au iubit desftarea
pmânteasc, s’au învrednicit

buntilor cereti i împreun
locuitori cu îngerii s’au fcut.

Doamne, pentru rugciunile

lor, miluete-ne î ne mân-
tuete pre noi.

Sfinii mucenici rugându-se
pentru noi i ludând preHris-

tos, toat înelciunea a înce-

tat i neamul omenesc, prin

credin, se mântuete.

Cetele mucenicilor au st-
tut împotriva tiranilor, zicând:

Noi suntem ostaii împratului
puterilor; mcar de ne vei
t pierde cu focul i cu mun-
cile, nu vom tgdui puterea

1 reimn.

Mare este slava care ai câ-
tigat, sfinilor, prin credin!
C nu numai când ai ptimit

ai biruit pre vrjmaul, ci i
dup moarte gonii duhurile,

pre bolnavi tmduii; doctori

ai sufletelor i ai trupurilor,

rugai-v Domnului, s mân-
tueasc sufletele noastre.

Slav, a morilor; a Iul loan Damascbio.

Vai, cât nevoie are sufle-

tul desparindu-se de trup î

Vai, cât lcrmeaz atuncea

i nu este cine s-1 milueas-

c pre dânsul l Ctre îngeri

ridicându-i ochii, în zadar se

roag; ctre oameni mâinile

tîîizându-ij nu are cine s-î

ajute. Pentru aceasta, iubiii

mei frai, cunoscând scurta-

rea vieii noastre, celor r-
posai s le cerem odihn de

la Hristos i sufletelor noastre

mare mil.

l acum. a NacâtoareL

Trecut-a umbra legii i da-

rul a venit, c precum rugul

n’a ars fiind aprins, aa Fe-

cioar ai nscut i Fecioar
ai rmas. In locul stâlpului

celui de foc, a rsrit soarele

dreptii; în locul lui Moisi

M
Stfm
M
m

M
IH»

B*

M
S*Mm
M
%%
K*
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M
£*Mm
Mm*m
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fjf Hristos, mântuirea sufletelor

H noastre.

*» GD<P(8GDG9GQGDGDGDGOG9

H Sâmbt la Utrenie

&3z L>up& iatâia Stikologie, Sedelue'e glasul

55 al 2-lea,

55 t^ fi ela ce ai luminat pre sfinii

Tai mai mult decât aurul

g i ai proslvit ca un bun pre

H cuvioii Ti» de dânii fiind

g rugat, Hristoase Dumnezeule,
m împac vieaa noastr, ca un

g iubitor de oameni i îndrep-

jg
teaz rugciunea ca nite t-

%% mâie.unule, Cela ce întru sfini

gf Te odihneti.

siih;

' îDunat este Dumnezeu înlru sfinii Si ...

« M

*s Stih:

4*j§
B linilor celor ce sunt pe pmântul Lui...

g A postolî, mucenici, prooroci,

g ierarhi, cuvioi i drepi, cari

||
bine ai svârit lupta i cre-

I#
dina ai pzit, îndrzneal a-

M vând ctre Mântuitorul, pre

%% «i ucenicii Domnului, fericit

g este pmântul, carele s
?a ad-

%% pat cu sângiurile voastre i
g sfinte sunt locaurile, care au

g primit trupurile voastre; c
g în privelite pre vrjmaul

g l-ai biruit i pre Hristos cu
$8 îndrzneal ai propoveduii

ff Pre Dânsul ca pre un bun ru-

jgj
gai-L, s mântueasca sufletele

%% noastre, rugmu-v.m

Acela, ca pre un bun, rugai-L
pentru noi, s mântueasc su- |î
fletele noastre, rugmu-v. s*

Sla^a, a morilor.

Pomenirea celor adormii,
Doamne, m aduce spre adu-
cerea aminte a celor ce le

avem întru ndejde; î vzând
osândirea mea, aduc ctre Tine
glas ca din munci: Milostive,

milueste-mî

l acum, a Nacâ toatei, m
M aic sfânt a luminii celei H

negrite, cu îngereti cântri |J
cinstind u- te, te slvim pre tine. m

LA LAUDE nmPunem stShirile pe patru. Stiiiirile mucenice, «i
glasul al 2-lea.

|j

Pentru Hristos ptimind
pân la moarte, o, purttorilor
de chinuri mucenici, sufletele

m
voastre le avei în ceruri în

mâna lui Dumnezeu i prin

toat lumea se cinstesc moa-
tele voastre. Preoii i Împ-
raii se închin i toate po-
poarele veselindu-ne, dupre
obiceiu, strigm: Somn cinstit —
este înaintea Domnului moar-
tea cuvioilor Lui.

C rucea Iui Hristos luând
sfinii mucenici arm nebi-
ruît, toat tria diavolului au M
surpat; î luând cununa ce- %%
reasc, zid nou s'au fcut, ru- M

-i JF-

gându-se pururea pentru noi. K#
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fi Muiian ea sfinilor Ti Te

U roag/ Hristoase, oii lueste-ne

ÎS pre noi ca un iubitor de oa-
kX 1

15 meni.
gs

H Toat cetatea i oraul ciu-

li stesc moatele voastre» o, pur-

ii ttorîlor de chinuri mucenici

;

*3 c voi chinu indii-va dupre

U lege, ai luat cunun cereasc.
Pentru aceasta suntei lauda

H preoilor, biruina împrailor

H i podoaba bisericilor.

H Slav, îi morilor; a lui roau Daiunsclun.

« D în pmânt m T

al zidit i ia-

w ri m’ai osândit s merg în

H pmânt, pentru clcarea po-

runcii; i ai pus zi de între-

H bare, întru care cele ascunse

H ale faptei fiecruia, de fa se

fl vor pune înaintea Ta. Atuncea

H s Te mîlostiveti spre mine,

îl Cela ce etifr de pcat, s-mi

H dai iertare grealelor i s nu

!§ m despari deîa împria Ta.

H i acum, ti Nsctoarei

îl 3 ucur-te Mrie,Nsctoare

|| de Dumnezeu, locaul cel nes-

f*3 tricat i mai ales cel sfânt,

|| precum strig proorocul: Sfânt

jjjj
este locaul Tu, mînunatîntru

H dreptate.

LA STIHOAVN

&& QGTOIMULUI gs» 775
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pane, i tuturor ai izvorît viea H
venic î oamenilor celor mu- ||
ritori înviere le-aî druit. Pen-

||
tru aceasta, ie ne rugm, H
Mântuitorule, odihnete pre

||
cei ce s’au mutat la Tine cu g
credin i slavei Tale cei nes-

trîccioase învrednicete-i, iu- M
bitorule de oameni. H

Stih: |!|

F erîcli simt pre cari i-ai ales i i-ai primit,

Doamne...

C a s faci pre oameni pr-
tai dumnezeetei împrii, M
ai rbdat rstignire, Hristoase, M
moarte de bun voie primind. H
Pentru aceasta ne rugm mi-

lostivirii Tale, arat prtai
împriei Tale pre cei ce s’au

||
mutat ta Tine cu credin i-i gs&

învrednicete slavei Tale cei ||M
Mm

venice i fericirii.

Stili

m

S tilletele lor îutru bunti se vor sllui.,,

V rând s mântuefi zidirea
||

Ta, bucurându-Te ai svârit
||

taina cea prea adânc cu ade-
||

vrat a rânduelii Tale, ca un

prea bun, i ai rscumprat
toat lumea, preuind-o cu

cinstit sângele Tu. Pentru

aceasta ne rugm ie: învred-

nicete, pre cei ce s’au mutat

la Tine cu credin, frumuseii

Tale celei prea dulci, iubito-

rule de oameni.

m
*3

m
«53

Stjbiri ale lui Teofan, glasul al 2-lea,

Podobia C ând de Pre lema -‘

p uterea morii i stricciu-

nea o ai stricat cu moartea Ta
&3 cea de viea aductoare, St-

M
34m
34



*3

m
77© •*3 SEDELNELE §0*

Slav,

Stând cu cutremur înaintea

% înfricoatului i groaznicului

H Tu divan, Hristoase, morii
m cei din veac vor atepta rs-
H pilosul Tu cel drept, Mântui-

ri torule, i vor lua dreapt ju-

H decat dumnezeeasc. Deci,

H atuncea s Te mîlostiveti,

5$ Stpâne, Mântuitorule, spre

H robii Ti, cari s’au mutat la

jg
Tine cu credin i s-i în-

î| vrednicetî desftrii Tale ce-

H lei venice i fericirii.

i acum, a Nsctoarei.

** Tu ai pltit datoria strmoa-MC
ei Eva, Preacurat, zmislind

H pre Dumnezeu, Ce! ce a druit
SS nestricciune si înviere credin-

H cîoilor i încununeaz cu sla-

H v nemuritoare pre cei ce te

î! laud pre tine. Pre Carele nu

H înceta acum rugându-L, s-i
m aeze pre dânii în lumina

strlucirii Sale, dumnezeeasc
fcH mireas.mmM
Si
îl Duminec seara

La D oamtie str gat-am, punem stiliirile p
e

IU i tatm patru stihîri du umilina din Or'

%% toili, trei din Triod i trei (lela MiDeiu,

Stiiiri de umilluâ, glasul al 3-lea,

î| 1 aud de seara aducem ie,

H^ Hristoase, cu tmâie* i
3 cu cântri duhovniceti; mi-

H luete, Mântuitorule, sufletele

$3 noastre.m

m
s*m
s#Mântuete-m, Doamne

Dumnezeul meu, c Tu eti
||

mântuirea tuturor. Viforul pa- m
timilor m turbur i greuta-
tea frdelegilorm cufunda; m
d-mî mân de ajutor i la %%
lumina umilînii m ridic,
ca un milostiv i iubitor de 3Î

oameni.
||

Aduna gândul meu cel risi- g
pit, Doamne, i inima cea în- Uf
elenît curefe-o; d-tni po- ||cin ca lui Petru, ca vame-
sul uî suspinare i ca desfrâ- ||
natei lacrimi; ca s strig ie M
cu mare glas: Dumnezeule,
mântuete-m ca un milostiv g*
i iubitor de oameni, H

E>c multe ori svârind cân- g
tarea, m’am aflat fcând pcat, m
cu limba spunând cântri, iar
cu sufletul gândind cele necu- &&

vioase. Ci, îndrepteaz-le a-

mândou, Hristoase Dumne-
||

zeuîe, prin pocin i m H
miluete.

||m
'Mm i'JTCj

Luni la Utrenie m
Dup intuia StUiiiogie, ScdoJne de umilina. 5^5

glasul al 3-lea, ¥r%

„ 5^

L a judecata cea înfricoat M
fr pârât m voiu mus-
PV V V i 4- * <mr m m

tra, fr mrturii m voiu da g*
la pedepse; c se vor des- S
chide crile cunotinei de

||
rele si lucrurile cele ascunse Hm



Doamne, nu cu mânia Ta s m mustri
pre mine.,.

mM
&£
5*J7

m se vor descoperi. Deci, mai

U|
înainte pân ce vei cerca cele

w? lucrate de mine, la acea pri-

U velite a toat lumea, Dum-

Jjj
nezeule, milostivete-Te spre
mine i m mântuete.

Si stih;

mm
H Pân când petreci în pcate,
m suflete al meu? Pân când pui

H îndelungare pocinii ? Ia în

m gând judecata ce va s fie i
U strig Domnului : Greît-am,

Doamne! Cela ce eti fr p-
li cat, miluete-m.

Slav, i acum; a Nsctoarei,

m Fiecare unde se mântuete,

U| acolo dupre dreptate i alear-

Jj g ; cî care alt scpare este

precum tu,Nsctoare deDum-

H nezeu, care acoperi sufletele

U| noastre?

^ La Cântarea a 7-a. Mucenica:

m
;

ine nu se va mira de vi-

li tejiile cele nebiruite ale

m sfinilor mucenici? Cine nu se

U| va splmanta de isprvile lor

Jg
cele deapururea? Cci cu fo-

ii cui î cu btile, cu mâncarea

U de fiare î cu junghierîle au
%% biruit pe vrjmaul cel pro-

H tivnic; momeîele împrailor

H nesuferindu-le î îngrozirile

H tiranilor nebgându-le în sea-

S| m! Pentru aceasta i cununi
$*£ au luat dela Hnstos Dumne-

OCTOIHULUT S» 777 PPm
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zeu, Cela ce druete lumii m
mare mil. ||um

Mari la Utrenie
jj$

Dup Întâia Stlbclogle, Scdclne de umilin, P
glasul al H-Ieu. g*

Vieuind pre pmânt, su- H
flete al meu, pocete'te,

||c râna în mormânt nu laud, U
nici de greale izbvete. Strî- ||g Iui Hristos Dumnezeu

: g#
Greit-am ie, cunosctorule U
de inimi; mai înainte pân ce
nu m osândeti, milostive- H
te-Te spre mine, Dumnezeule,

|J
i m mihiete. PS

Stih t ||

M
In ceasul rugciunii m f- H

gduesc s m pocesc, iar pvrjmaul cu deadinsul îmi H
pune în gând lucruri necuvî-

||
oase, ca s greesc; ci m m
izbvete de dânsele, Dttmne- |J
zeule, i m mântuete. 8#

Slav, i acum
;
a Mactoard.

Scpareai puterea noastr, *
Nsctoare de Dumnezeu, aju- m
torul cel tare al lumii, mân-

Jj|
tuete pre robii ti din toat m
nevoia cu rugciunile tale, H
ceea ce eti una binecuvântat. M' fHt!

La Cântarea a 7-a r Mucenica

:

Vitejia rbdrii voastre a iî
biruit meteugurile vrj- H

maului, începtorul rutii, ||î\*r

Doamnei nu cu mânia Ta s mâ mustri
pre mine...
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Mucenici prea ludai* Pentru
aceasta v

?ai învrednicit feri-

cirii ceî venice. Rugatv
Domnului, s mantiieasc tur-

H ma poporului celui iubitor de
Hristos, cei ce suntei rnrtu-
risitori ai adevrului.

*3

mM

*3
*3

*3
$3M
§3m
m
*3
*3M
*3
*3
*3

Miercuri la Utrenie

Dup intâia Stiliologie, Sedelna Crucii, gla-

sul al îi-lea.

D e puterea Ta cea nemsu-
rat i de rstignirea cea

de bun voie, otile îngereti
s’au mirat, vzând cum Cel

nevzut S’a rnit cu trupul,

vrând s mântueasc lumea
din stricciune. Pentru aceasta

ca dttorului de viea, stri-

gm : Slav, Hrisfoase, împ-
riei Tale.

stih

:

i
nlai pre Domnul Dumnezeul nostru.,,

C rucea s’a înfipt pre pmânt
i s’a atins de ceruri, nu ca

un lemn ajungând la înlime,
ci Tu pre dânsa umplând toate,

Doamne, slav ie.

Slav, i acuui; a Cmcii-N&seâtoarei
do Dumnezeu

:

oiag de putere dobândind
crucea Fiului tu, Nsctoare
de Dumnezeu, cu dânsa sur-

pm întrâtrile vrjmailor,
cei ce cu dragoste pre tine

neîncetat te slvim*

La Cutarea a 7 h, Mucenica:

Pomenirea mucenicilor Ti,
Doamne, foarte o ai lu-

minat ca un prea puternic;

c i-ai întrit s urmeze pa-

timilor Tale c au biruit vi-

tejete puterea luî Veliar. Pen-
tru aceasta au i luat daruri

de tmduiri; cu ale crora
rugciuni, îubitorule de oa-

meni, druete pace sufletelor

noastre.

3*

I
£4m
s*mM
£4

Joi la Utrenie

Dup întâia Stlhologie, Sedelna Apostolilor,

glasul al 3-iea.

D umnezeeti propovediu-
ton ai adevrului i în-

vtori ai Bisericii v'ai ar-
tat voi apostoli, cei ce ai fost

vztori Cuvântului
;
c ai

clcat rtcirea idoîeasc i
ai propovedtdt de fa Trei-

mea. Pre aceasta rugai -o, fe-

riciilor, s drueasc nou
mare mil.

Stiîi :

1 n tot pmântul a ieit vestirea lor i Ia mar-
ginile lumii gralurite lor.

V enii toi s ludm pre
apostoli, ca pre nite îndrep-

ttori
;
c gonind rtcirea îdo-

leasc, la dumnezeeasca lu-

min pre oameni î-au adus i
a slvi Treimea, au învat
Pentru aceasta toi svârind
cinstit pomenirea lor cu cre-

din, slvim pre Mântuitorul,

r&«j» Ui# #«-4&&&&-&*&&&&&&&âPP*#-&
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Slav, i acum; a Msc&toarei,

Ca o vi nelucrat, Fecioa-

r, ai odrslit strugurele cel

prea frumos, cel ce izvorte
nou vinul cel de mântuire,

carele veselete sufletele i
trupurile tuturor. Pentru aceas-

ta pre tine, ca pre o pricin

a buntilor, fericindu-te, pu-

rurea împreun cu îngerul

strigm ctre tine : Bucur-te,

ceea ce eti plin de dar!

La Cântarea a 7-a, Mucenica:

I
ntr'arniându-v întru toat
arma lui Hristos i îmbr-

cându-v în platoa credinei,

taberele vrjmaului vitejete

le-ai surpat; c pentru n-
dejdea vieii ai rbdat cu

dragoste toate îngrozirile î
btile dela tirani. Drept a-

ceasta ai luat i cununi, mu-
cenicii lui Hristos, cei cu su-

flet viteaz.

m

#3

*8mM

Vineri la Utrenie

Dapâ întâia StiJiologie, Setfelaa Cruc i, glasul
a! 3-lea,

C ruce i moarte voind a p-
timi, în mijlocul fpturii

aceasta o aî înfipt, când ai

binevoit, Mântuitorule, s se

pironeasc trupul Tu. Atun-
ceai soarele razele i-a ascuns

î tâlharul vzând acestea,

Te-a mrturisit pre Tine Dum-
nezeu, strigând: Pomenete-
m, Doamne! i crezând, a

luat raiul.

Stih : T nlai pre Domnul Dumnezeul nostru...

P re chiparis, pre peve i
pre cedru Te-aî înlat, mie-
lule al lui Dumnezeu, ca s
mântueti pre cel ce se închi-

n cu credin rstignirii Tale
celei de bun voie, Hristoase
Dumnezeule, slav ie.

Slav. ?i acum
; u Crucii’ Nsctoarei

de Dumnezeu.

M oarte de ocar ai rbdat,
prin rstignire de bun voie,

îndurate, pre Carele vzân-
jpf

du-Te ceea ce Te-a nscut,

Hristoase, cu rane se ptrun-
dea. Cu ale creia rugciuni ||

î pentru îndurrile milei Tale, ||
imule prea bunule i iubito-

|g
rule de oameni Doamne, în- M
dur-Te i mântuete lumea, M
Cel ce ai ridicat pcatul ei. jf

La Câiilurtm a 7-a, Mucenica
: ||

S
m

trlucii prin credin lumi- M
ntori prea luminai, sfin- M

ilor cei ce suntei doctori ai ||
bunei credine, purttorilor de

||
chinuri prea ludai; c de b- g£
ti le tiranilor netemându-v,
hulirile îdoleti le-aî stricat, m
având biruin nebiruit cru- ||
cea adevrului.
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Dela Mînelu patru- Slav, a morilor.

Vineri seara

Lu Doamne, strigat am..., punem Stilurile pe

tO, Ld’omela zilei, de iloua ori Apoi aceste

Murtlrice de aicea, glasul al 3-lea,

Mare este puterea muceni-
nicilor Ti, Hrisloase, c

în mormânturi zac si duhu-
S

rile gonesc; i a încetat pu-
terea vrjmaului, cu credin
Treimii nevoindu-se pentru
buna credin.

Proorocii i apostolii Sui

Hristos i mucenicii au înv-
at s se laude Treimea cea
de o fiin î au luminat nea-
murile cele rtcite i prtai
îngerilor au fcut pre fiii o-

meneti.

Mucenicii Ti, Doamne, cu

credin întarindu-se, cu n-
dejdea puternici fâcându-se i
cu dragostea crucii Tale sufle-

tete unindu-se, au stricat tira-

nia vrjmaului i dobândind

cununile, se roag cu cei fr
de trupuri pentru sufletele

noastre.

Mare este puterea crucii

Tale, Doamne, c s'a înfipt

în loc î lucreaz în lume; i
a fcut dîn pescari apostoli i
din pgâni mucenici, ca s se

roage pentru sufletele noastre.

£4
£4

Toate sunt deertciuni cele *g

omeneti, câte nu rmân dup w
moartei Nu rmâne bogia, if

nici cltorete împreun sla* ^
va; c viind moartea, toate

||
acestea pier. Pentru aceasta

JJ
lui Hristos, Celuifr de moar- £4

te, s-I strigm: Pre acetia §|
ce s’au mutat dela noi odih-

nete-î, unde este locaul tu-

turor celor ce se veselesc întru £4

Tine.
**

i acum, a Nsctoarei.

£4
£4

£4

de tCum sa nu ne miram
naterea ta cea cu brbie jjj

dumnezeeasc, cu totul cinsti-

t? C ispit de brbat ne-
gj

luând, ceea ce eti cu totul £4

fr prihan, ai nscut fr gf

Tat pre Fiul cu trup, pre Cel
|j|

nscut din Tatl mai înainte
||

de veci fr mum; Carele £4

nid cum n’a rbdat schimbare, ||

sau amestecare sau despr- |
ire; ci a pzit întreag ose- U
bîre amândorora firilor. Pen-

||
tru aceasta, Maic Fecioar, £4

Stpân, pre Acesta roag-L ff

s mântueasc sufletele celor
jjj

ce cu dreapt credin, de

Dumnezeu Nsctoare, te mr-
turisesc pre tine.

£4
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H Sâmbt la Utrenie

t| Dup întâia Stifiologle, Scdelno Mucenice,

|5 glasul ui 3-lea.

|s Câi suntei iubitori de mu-

lg
cenici, veselii-v, i acum cân-

ii tând cu un glas cântarea lui

||
Hrlstos; c ne-au rsrit nou

13 în lume, ca pre nite lumin-

|p tori, pomenirea cea de preste

ff an a mucenicilor Lui; Care

J| ne trimite darul minunilor i
k lumineaz gândul i sufletele

H noastre.

j|
8tlh 1

H M uiunat 03tc Dumnezeu intui sfinii SL.

| V itejîa rbdrii voastre a bi-

ruit meteugirile vrjmaului
H începtorului rutii, muce-

||
nici prea ludai. Pentru a-

H ceasta v’ai învrednicit fericirii

Jjj
cei venice. Ci v rugai Dom-

&& nulul s mântueasc turma

H poporului celui iubitordeHris-

H tos, cei ce suntei mrturisi-

H tori ai adevrului.
m

' Stih :

H Sfinilor celor ce sunt. pre pmântul Luf...

H Strlucii prin credin Ui-

îl ruintori prea luminai, sfin-
|

H iîor, cei ce suntei doctori ai

3Hf bunei credine, purttorilor de

H chinuri prea ludai; c de

U|
btile tiranilor netemându-

H v, hulirile îdoleti le-ai stri-

||
cat, având biruin nebiruita

fcg crucea adevrului.

Slav, a morilor. M
C ând vom sta înaintea ju-

|Jf

decii Tale cei nemitarnice, m
Doamne, prin cuvântul Tu Ufs nu ne osândeti pre noi, sg

cei ce am crezut întru Tine, %%
Mântuitorul nostru. Ca toi

JJam greit, dar dela Tine nu 1?
ne am deprtat Pentru aceas- Uf
ta ne rugm ie, s aezi în M
locaurile drepilor Tî, Hris- Uf
toase, pre cei ce i-ai luat, ca Cel 8$

ce eti însui mult milostiv. H
i uoum, a Nsctoarei. M

Pre tine, ceea ce ai solit Uf
mântuirea neamului nostru, te

||ludm Nsctoare de Dum- s#
nezeu Fecioar; c cu trupul S
cel luat din tine, Fiul tu i m
Dumnezeul nostru, prin cruce H
luând patim, ne-a izbvit pre

|g
noi din stricciune, ca un iu-

bîtor de oameni.

U LA UI E M
Punem Slihirile pe patru. SliJairi Mucenice,

glasul al 3-lea. ^
Venii, popoare, s cinstim

toi pomenirea sfinilor muce-
p|

nici, c priveai fcându-se în- p
gerilor i oamenilor, au luat

cununile biruinei dela Hris- m
tos; i se roag pentru sufle- Uf
tele noastre.

F rica împrailor i a tira- Uf
nilor nu o au bgat în seam

gg
ostaii lui Hristos, i cu bun Uf
îndrzneal i brbtete L-au

Uf
mrturisit pre El Domn al tu- Hm
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turor, Dumnezeu i împrat
al nostru; i se roag pentru
sufletele noastre.

Puterile sfinilor îngeri s’au

mirat de caznele niucenici lor,

c fiind îmbrcai cu trup

muritor, nJau bgat seam de
munci, fcându-se urmtori
patimii Mântuitorului Hristos,

i se roag pentru sufletele

noastre.

Ca nite lumintori în lume
strlucii i dup moarte sfin-

ilor mucenici, lupt bun lup-

tându-v* Pentru aceasta, ca
cei ce avei îndrzneal, ru-

gai pre Hristos Dumnezeu,
s miiueasc sufletele noastre.

Slav, a morilor.

Oamenilor, pentru ce ne
turburm în zadar ? Calea
pre care alergm este scurt,
fum este vieaa, abur, rân
i cenu i curând ne facem
netrebnici. Pentru aceasta s
strigm lui Hristos Celui ne-

muritor: Odihnete pre cei ce
s'au mutat dela noi, unde
este locaul tuturor celor ce
se veselesc întru Tine.

i acum, a Nsctoarei.

Nsctoare de Dumnezeu,
sprijinîtoarea tuturor celor ce
se roag, întru tine îndrznim,
cu tine ne ludm, întru tine

este toat ndejdea noastr.

Roag-te Celui ce S’a nscut
din tine, pentru netrebnicii

robii ti.

LA ST1HOAVN

Stilurile morilor, facerea lui Teofao

;

glasul al 8-lea.

Podobia ; C bipul crucii Tale,..

Slvesc cinstit crucea Ta,

prin care s'a druit vieaa i
îndulcirea desftrii, celor ce

Te laud cu credin i cu

dragoste, unule mult milos-

tive. Pentru aceasta strigm
ie, Kristoase Dumnezeule:
Odihnete pre cei ce s

?au
mutat dela noi, unde este

locaul tuturor celor ce se

veselesc întru Tine.

Stih: 1/ erieiti sunt pre cavi i ai ales i i-ai

primit, Doamne ,.

jnule milostive i îndurate,

Cela ce ai noian de buntate
neajuns cu mintea, Carele cu-

noti firea oamenilor pre care

o ai fcut, pre Tine Te ru-

gm, Hristoase Dumnezeule:
Odihnete pre cei ce s’au mu-
tat dela noî, unde este loca-

ul tuturor celor ce se veselesc

întru Tine.

Stih: S ufletele lor intrubunti se vor sllui-

Adormind în mormânt ca
un om, ai înviat pre cei ce

dormiau în mormânturi ca un
Dumnezeu, cu puterea Ta
cea nebiruit; cari aduc ie
cântare fr tcere. Pentru
aceasta strigm ie, Hristoase
Dumnezeule: Odihnete pre

84Mm
m
mm
84m
8*m
3»m
**m
8$
84mm
stm
8*mMmm
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8%M
84m
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84
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84
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ceî ce s’au mutat dela noi,

ijf
unde este locuina tuturor ce-

i lor ce se veselesc întru Tine.

I|j Slav, i acum; a Nsctoarei,

t| Fclie Înelegtoare te tim

[f
pre Tine toi, Nsctoare de

jg
Dumnezeu, c aî purtat lu-

i mina Dumnezei di, care $*a

| unit cu grosimea firii ome-
is heti. Pentru aceasta roag
| pre Fiul tu i Dumnezeu s
| odihneasc pre ce! ce s’au
'% mutat dela noi, unde este

|
locaul tuturor celor ce se

î veselesc întru Tine.

mmm
tttm
m
¥*

MM
««

Duminec Seara

La D oamne strigat- am..., pun iu stihirile pe

10. i cânt n patru StUiiri de umilin ulu

Ouloibului, trei ale Triodului i trei dela

Mineiu

Stibiri glasul al 4 Iea, Însi podobia;

A vrea s terg, Doamne,
^“'zapîsu! grealelor mele
cu lacrimile i s-i plac In

cealalt vreme a vieii mele
prin pocin; dar vrjmaulm amgete l se lupt cu

sufletul meu. Doamne, mai
înainte de sfârit pân ce nu
pier, mântuete-m.

Cine îiiviforândiî“Se i aler-

gând la limanul acesta, nu se

va mântui? Sau cine boln-
viidu-se i nzuind la aceast
cas de doctorie, nu se va

vindeca? Ziditorule al tuturor

i tmduitorule al bolnavilor,

Doamne, mai înainte de sfâr-

it pân ce nu pier, mântu-
este-m.

s

Spal-m cu lacrimile mele,

Mântuitorule, c m’am spur-

cat cu multe pcate. Pentru
aceasta i cad înaintea Ta;

greit-am Dumnezeule, milu-

este-m.
j

Oaie sunt a turmei Tale
ceî cuvânttoare i alerg la

Tine, Pstorul cel bun; caut-m pre mine ceî rtcit, Dum-
nezeule, l m miluete.

Luni la Utrenie

Dup înfâîa Stiliologk-, Serielne de uaiiliti,
glasul al 4-lea

Smeritul meu suflet, cel ce

i-a cheltuit toat vieaa în

pcate, Îîitoarce-l, Doamne,
i ca pre desfrânata m pri-

mete pre mine i m mân-
tueste.

Stih ; D oamne, nu eu mânia Ta sam mustri

pre mine.

,

înotând prin noianul vieii

deacum, îmi aduc aminte de

adâncul rutilor mele celor

multe; i neavând priceperea

ocârmuitor, cu glasul luî

Petru strig ie: Mântuete-
m, Hristoase Dumnezeule,
mântuete-m, ca un iubitor

de oameni.

mm
ÎB*

s*mm
m
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Slavi, i acum

;
a Mictoarei,

H Celei ce s’a hrnit în bise-

J|
rîc în sfânta sfintelor, celei

î| ce îmbrcat cu credina, cu

||
înelepciunea i cu ncmsu-
rata feciorie, mai marele vo-

ii evod Gavriil î-a adus din cer

Jjj
vestire t aceasta: Bucur-teî

H Bucur-te, ceea ce eti bine-

£8 cuvântat! Bucur-te prea-^ prea-
slvit! Domnul este cu tine.

Jtf
Lb Cântarea a 7-a, Mucenica;

«c

74 stzi au venit ostile îngc-
^^reti întru pomenirea

H mucenicilor, ca s lumineze
îl gândurile credincioilor i s
î|

veseleasc lumea cu darul.

Pentru dânii, Dumnezeule,

H milostîvindu-Te, druete-ne
mare mil.

n
** &rttstetetetetetetetete te te

Jjj
Mari la Utrenie

Dup Întâia Slihologfe, Sedelne de u raîlinA
glasul al 4-lea.

Podobia: 1)
(1 ijfrab ue întâmpin..

j^l e grab s intrm împre-^ "-^una în cmara lui Hristos,

H al singur Dumnezeului nostru.

H Venii cei ce iubim cereasca
51 slav, asemnându-ne fecioa-

H relor celor înelepte, s ne
luminm candelele noastrew
prin credin.

ca s auzim toi fericitul glas

Silii Doamne, nu ou mânia ta s m mustd™ pro mine...

s stm înaintea Judectorii- a*

lui; în ceasul cel înfricoat se H
vor pune scaune groaznice i

|5j

faptele fiecruia se vor vdi
! |jj

Atuncea Judectorul va fi ne- g*

îmblânzit; acolo focul s’a gtit i*

fie, cumplit ca o mare salb- ||

ticit învâluindu-se, vrând s £
te acopere. Toate acestea so- ^
cotete-le, suflete al meu, i-i £*

îndrepteaz faptele tale. lî
ÎHr

Slav, i acum; a Nsctoarei. ^
Ceea ce eti dupre dreptate

ggi dupre adevr Nsctoare de I?

Dumnezeu, rugându-te, ca o U
maica, cu îndrzneal Fiului **

tu i Dumnezeului nostru, p- fc*

zete mai ales turma care

alearg sub acopermântul ||
tu i scap la tine, limanul sj

i zidul i singur folositoa-

rea neamului omenesc. Um
La Cânta re a a 7-a, Mucenica JHt

3H*

^ u sângîurile mucenicilor a*

^Ti celor din toat lumea, ^
ca î cu o porfir i visson, Uf
Biserica Ta împodobit fiind,

jfg
prîntr’îniî strig ctre Tine,

Hristoase Dumnezeule: Popo-
rului Tu trimite îndurrile Uf
Tale, druete pace moteni-
rii Tale î sufletelor noastre

mare mil. SGândete, suflete, cum vom
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Miercuri la Utrenie

DupâîctâU Stihologie, Sedclna Crucii, gla-

sul al 4-lea.

Rscumpratu-ne-ai pre noi
din blestemul legii, cu scump
sângele Tu; pre cruce piro-

nindu-Te i cu sulia impun

-

gându-Te, nemurire ai izvorlt

oamenilor, Mântuitorul nostru,

slav ie.

*3m
*3m
*3

stih inlai pre Domnul Dumnezeul nostru...

însi PgdotiiJi

:

MM
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33
33
33

Degrab ne întâmpin pre

noi, mai ’naînte pân ce nu ne
robim când vrjmaii Te hu-

lesc pre Tine i ne îngrozesc

pre noi, Hristoase Dumnezeul
nostru; pierde cu crucea Ta
pre cei ce se lupt cu noi,

ca s cunoasc cât poate

credina drept-credindoilor.

Pentru rugciunile Nsctoa-
rei de Dumnezeu, umile tubi-

torule de oameni.

Siuvâ, i acum; îl Nâ&otourei.

Fecioar cu totul fr pri-

han, Maica lui Hrîstos Dum-
nezeu, arm a strbtut prea
sfânt sufletul tu, când ai v-
zut rstignit pre Fiul i Dum-
nezeul tu. Pre Carele nu în-

ceta, binecuvântat, rugându-L
s ne drueasc nou iertare

de greaîe.

La Cântarea a 7-a, Mucenica :

34
34
34

1^/f ucenicii Ti, Doamne, în-
ivji ru sale, cu-
nunile nestricciunii au luat de
la Tine, Dumnezeul nostru; c
având tria Ta pre muncitori
au surpat, zdrobit-au i ale dra-

cilor neputincioasele îndrz-
nii. Pentru rugciunile lor,

mântuete sufletele noastre.

34
34
34
34
34m
34
34
34
34
34
34

Joi la Utrenie

34
34
34

Dupfi i'nlHÎa Htîhologle, Sadei mg 9h Apnstij Iilor,

gbissil ui

|
uminatori ai artat în mar-

•

ginile lumii pre ucenicii

Ti, Hristoase, cari strlucesc
cu propoveduirea Ta, lumi-
nând sufletele noastre i ai

întunecat printr’inii rtcirea
idoleasc, luminând lumea cu
învturile dreptei credine.
Pentru rugciunile lor, mân-
tuete sufletele noastre.

33
£4
34
34
34
34

Stjb : în tot pmântul a ieit vestirea lor.

3»S

34
34
34
84
34
34
34
34
34
34

Precum a povuit Moîsi
pre Israil din robie prin Ma-
rea Roie, cu dreapta Ta, St-
pâne, cufundând pre Faraon,
aa l înelepii Ti ucenici,

cu minunile au desprit ma-
rea nedumnezeirîi cea amar
i au povuit pre popor spre
Tine, Cuvinte cel fr de în-

ceput, umile îubitoruîe de oa-
meni.

34m
34

34M
34
34
i4

34
*4

m.
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Slav, i acum; a ^scâtoarei

H Pre Cuvântul Tatlui, Hris-

*3 tos, Dumnezeul nostru, din

SI tine întrupat L-am cunoscut,

gg
de Dumnezeu Nsctoare Fe-

Sl cioar, ceea ce eti una curat,

U una binecuvântat. Pentru a-

ceasta neîncetat ludându-te,

H pre tine te slvim.
33 La Cutarea a 7-a, Mucejiiua

^ u crucea intriarmându-se
mucenicii Ti, au biruit

vicleugurile vrjmaului în-

S| ceptorul de rele, Hristoase,

g|
Dumnezeul nostru. Strluci-

*3 t-au ca nite lumintori, po-

li
vuind pre oameni i druesc

îl tmduiri celor ce se roag
S| cu credin. Pentru rugciu-
33 nile lor, înântuete sufletele

H noastre.
33
Jg p j? gf

Si Vineri Ia Utrenie

33
*3
$3

Dup întâia Slihologie. Seddnole Crucii, gla-

sul a) 4-1 ea,

Podobie: D egrab ne întâmpin...

jUDre cruce Te-au pironit ji-

3g
1 dovii pre Tine, Mânîuito-

H rule, prin care ne-ai chemat

| pre noi din pgâni, iubitorule

î§ de oameni, Doamne. Tinsu-

H i-ai pre ea palmele de bun
*3 voia Ta, cu sulia ai primit

p a-i împunge coasta Ta. Slav

î| mulimii îndurrilor Tale, in-

ii delung rbdtorule.
33

Stih ! nlai pre Domnul Dumnezeul nostru

l v fuchinai aternu lului picioarelor lui, c
sfânt este.

Vzând acum lumina sufle- |J
telor noastre, Hristoase, crucea g*
Ta cea preacurat i închinau-

du-ne ei, strigm cu veselie: sg

Slav ie, Celui ce ai voit a Te H
înla pre dânsa; slav ie,

jjjj

Celui ce ai luminat printriînsa m
toat fptura. Pentru care cu

||
cântri pre Tine neîncetat Te "
slvim.
Slav, i. acum; a Crucii Nsctoarei de

Dumnezeu £3

D ac Te-a vzut pre cruce

înlat Preacurata maica Ta
||

pre Tine, Cuvântul lui Dum- 34

nezeu, ca o maic plângând H
a zis: Ce minunenouî strein |4

este aceasta, Fiul meu? Cum S*

Te împreunezi morii, Cela ce
||

eti vieaa tuturor? Vrând s 34

înviezî pre cei mori ca un
milostiv. |4

La Cântarea a 7-a, Mucenica

;

C
M

instit prznutrea muceni- ^
eiior Ti, Biserica cer o 34

a fcut i îngerii împreun cu H
oamenii dnuesc. Pentru ru- g*
gcîunîle lor, Hristoase Dum- m
nezeuie, mântuete sufletele

noastre. P

Vineri Seara

La D oamtto strîgat-&ni,Puuenl Stihirile pe 10

i cântm Idlomela zilei, de dou ori Apoi

patru Mucenice i de!a Mine iu patru Stihirf

Mucenice, glasul 4-lea,
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C ela ce Te preaslvetî în-

tru pomenirile sfinilor

Ti, Hristoase Dumnezeule,
de dânii fiind rugat, trimite

nou mare mil.

Cela ce ai primit rbdarea
sfinilor mucenici, primete i
deia noi laud, iubiiorule de
oameni, druindu-ne noua, cu

rugciunile lor, mare mil.

Având, sfinilor, îndrzneala
ctre Mântuitorul, rugai-v
neîncetat pentru noi, pcto-
ii, cerând iertare de greale i
sufletelor noastre mare mil.

jertfe însufleite, arderi în-

tregi cuvânttoare, mucenici ai

Domnului, junghieri desvâr-
it ale lui Dumnezeu, oile cele

ce cunoatei pre Dumnezeu
i suntei cunoscute de Dum-
nezeu, âl crora staul este

neclcat de lupi, rugai-v ca

s ne patem i noi împreun
cu voi la apa odihnei.

Slav, k fiiArîlor
;

el lut lowu DamascWn

jnde este desftarea lumii?

Unde este nlucirea acestor
vremelnice ? Unde este aurul i
argintul? Unde este mulimea
slugilor i strigarea? Toate
suntrân, toate cenu, toate

umbr. Ci veniis strigm îm-
pratului Celuifr de moarte:
Doamne, venicilor Tale bun-
ti învrednicete pre cei ce

s
?au mutat deia noi, i-i odih-

nete întru fericirea cea ne-

îmbtrânit.

l acum, a Nacl&tirei.

proorocul David, carele prin

Tine este al lut Dumnezeu p-
rinte, cu cântare pentru Tine
mai înainte a glsuit, mrire
ie fcându-Î: înainte au st-

tut împrteasa deadreapta
Ta. C pre tine maic solitoare

vieii te-a artat Dumnezeu,
* *

Cel ce fr de tat din tine a

se face om bine a voit; ca

iari s zideasc chipul Su
cei stricat de patimi i oaia

cea rtcit, din munte rpit,
aflând-o, pre umeri ridieân-

du-o la Tatl o a adus i dupre
voia Sa cu puterile cereti o a
împreunat; i a mântuit, Ns-
ctoare de Dumnezeu, lumea
Hristos, Cei ce are mare i bo-

gat mil.

Sâmbt ia Utrenie

Dup intfUtt StjhoTogie, Seriei ne Mucenice,
"Insul al 4-Jeti

M ucenicii Tî, Doamne, în-

tru nevomele sale, cu-

nunile nesirîcciunii au luat

deia Tine, Dumnezeul nostru;

c având tria Ta, pre mun-
citori au surpat; zdrobit-au

i ale dracilor neputincioa-

sele îndrzniri. Pentru rug-
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mm cîunile lor, mântuete sufletele

S noastre.
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Stih :
Minunat este Dumnezeu întru sfinii Si,.

Cu sângiurile mucenicilor
Ti, celor din toat lumea, ca
i cu o porfir i cu vison,

Biserica Ta împodobit fiind,

printr’înii strig ctre Tine,
Hristoase Dumnezeule: Popo-
rului Tu trimite-i îndurrile
Tale; pace motenirii Tale d-
rueste si sufletelor noastre

21 M-

mare mil.

Stih :

sfinilor celor ce sunt pre pmântul Lui,

minunate a fcut...

CU crucea într’armându-se
mucenicii Ti, au biruit vicle-

ugurile vrjmaului încep-
torului de rele, Hristoase Dum-
nezeul nostru. Strlucit-au ca
nite lumintori, povulnd pre
oameni, i druesc tmduiri
celor ce se roag cu credin.
Pentru rugciunile lor, mân-
tuete lumea Ta.

Slav, a morilor

gifietele care le-ai mutat
din aceste trectoare la Tine,

odihnete-le, Doamne, ca un
milosârd i Atotputernic, Hris-

toase Dumnezeul nostru. lar-

t-le, las-le, Indurate, cete

fcute de dânii; miluete, Mi-
lostive, lucrul mâinilor Tale!

Pentru rugciunile Nsctoa-
rei de Dumnezeu, unule iubi-

torule de oameni.

i acum, a Nsctoarei.

Taina cea din veac ascuns
i de îngeri netiut prin tine,

Nsctoare de Dumnezeu, ce-

lor de pre pmânt s’a artat:

Dumnezeu. întru unire neam es-

tecat Întrupându-Sei crucea

de voie pentru noi primind;

prin care înviind pre cel Întâiu

zidit, a mântuit de moarte $u^

fleteîe noastre.

LA LAUDE

Punem Stlhlriie pe patru, Stitiîriîc Mucenice.
jj{[

glasul sî 4-lea ju

Cine nu se va minuna, sfin-

ilor mucenici, vzând nevoin- ||
a cea bun, cu care v’ai

|g
nevoit? Cum fiind cu trup ai fe*

biruit pre vrjmaul cel fr U
de trup, mrturisind pre Hris-

||
tos i cu crucea într

Jarmân-
du-v? Pentru aceasta dupre

vrednicie v'ai artat dracilor m
gonitori i barbarilor împo- H
trivitori. Rugai-v neîncetat

||s se mântueasc sufletele
|J

noastre. m
ligerilor prtai v

Jai fcut,
gg

sfinilor mucenici, în privelite U
pre Hristos brbtete propo-

||
veduind; c toate cele fru- ^moae din lume ca i cum
nf
ar fî fost, le-ai prsit; iar

gg
credina ai inut ca o ancor %%
tare. Pentru aceasta gonind M
înelciunea, izvorîî credtn- M
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cîoilor darurile tmduirilor
|

0
^ i rugai-v neîncetat pentru

sufletele noastre.
j

H Cum nu ne vom minuna de
|

^ nevoinele voastre, sfinilormu- i

H cenici, c în trup muritor fiind

H îmbrcai, ai biruit pre vrj-
ita maii cei fr de trupuri? Fre

voi nici îngrozirile tiranilor nu

v’au înfricoat, nici nvlirile

muncilor nu v’au splmântat
Cu adevrat, dupre vrednicie,

v’ai slvit dela Hristos, Cel

ce da sufletelor noastre mare
mila.

Cinstit este moartea stin-

gi iior Ti, Doamne, c prin

m sbii i prin foc i de frig fiind

H sfrâmai i-au vrsat sângele

lor, având ndejdea spre Tine,

§| ca s-i ia plata ostenelilor ce

au rbdat; i au luat dela Tine,

Mântuitorule, mare mil.

Slav si, a morilor-
¥M n
H Intru odihna Ta, Doamne,

unde toi sfinii Ti se odih-

§1 nesc, f odihn robilor Ti,

|| c însui eti iubitor de oa-

H meni.

r i acum, a Nsctoarei.

II Avându-te, Nsctoare de

|| Dumnezeu, ndejde i prtl-

H nitoare, nu ne temem de n-
58 vlirile vrjmailor, c tu aco-

H peri sufletele noastre.

LA STDÎOAVN

Rtihirlle morilor, facere de Teoîan,

glasul al 4-lea,

Podobia; Dai-ai semn celor ce se tem...

C u adevrat înfricoat este

taina morii, cum sufletul de \

trup cu anevoe se desparte,
j

din încheieturi i din împreti- I

nare, alctuirea cea prea fi-
\

reasc cu voina lui Dumne-
\

zeu se taie. Pentru aceasta ne
j

rugm ie: pre cei ce s'ati mu»
j

tat, odihîieste-i în corturile
;

sfinilor Ti, Dttorule de
j

via, lubitorule de oameni.
;

Stih: Fericii sunt pre cari l-ai ales i i*ei

primit, Doamne...

Somn se arat moartea ce-

lor ce cred ie, Celuia ce Te-aî

pus în mormânt, Carele toate

le stpâneti i ai stricat bi-

ruina morii i ai surpat pu-

terea ei cea de muli ani. Pen-

tru aceasta ne rugm ie: pre

cel ce s’au mutat, odihnete-i

In corturile sfiniior Ti, Dt-
torule de via, lubitorule de

oameni.

Stih: Sufletele lor întru bUB&iSl se vor.s-
llui...

Tu nou Te-ai fcut drep-

i
late i . sfinire i mântuire su-

! fîetelor» c ne-ai adus Tatlui

j
îndreptai i mântuii, luând

1 pedeapsanoastr cu care eram

|

datori. i acum Te rugm :
pre

! cei ce s’au mutat, odihnetej-i

Intru bucurie i în lumin f-
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clorule de bine, Mântuitorul
nostru.

Slav.

t

Neamul omenesc s'a chemat
din stricciune la nestricciu-
nea cea neperitoare, splân-
du-se cu sângele cel vrsat din
coasta Ta, Mântuitorule, cu
carele ne-aî splat de neas-
cultarea strmoului» Pentru
aceasta ie ne rugm: odih-
nete pre cei ce s'au mutat
în corturile cele venice, în
cetele mucenicilor Ti,

«i «.curii:, a Nâstîatoafei.

Urmând graiurilor celor ce
au grit de Dumnezeu, pre tine
Nsctoare de Dumnezeu te
cunoatem, ceea ce eti cu
totul fr prihan; c ai ns-
cut pre Dumnezeu întrupat,
mai presus de pricepere, Ca-
rele ne-a mântuit pre noi cei
robii de pcate» i acum roa-
g-L, Preacurat,s lumineze
cu strlucirile Sale pre robii
ti, cei ce s'au mutat de aicea.

Duminic seara

^OS-mne. strigat-am..., Plln 0Hi Stilurile pe
10 i cântm patru tftibiri de umijntâ aie

Otîloilnilm, trei ale Ti-Iodului i trei

detu Mmeitn

SiiMrile de umilina, glasul al «-

.

l\oamne, pctuînd nu înce-
tez, învrednicnidu-m iu-

birii Tale de oameni, nu cu- •

nosc; ci biruete întunecarea
mea, Cela ce eti unul bun im miluete.

Doamne, î de frica Tam
tem i a face ru nu încetez.
Cine nu se teme Ia judecat
de judectorul ? Sau cine,

voind s se vindece, mânie
pre Doctorul, precum eu? în-

delung rbdtorule, Doamne,
rmiostivete-Te spre neputin-
a mea i m miluete.

Vai! Cum m’am asemnat
eu smochinului celui nerodî-
tor i m înfricoez de bles-

tem î de tiere! Dar Tu,
Lucrtorule ceresc, Hristoase
Dumnezeule, arat sufletul

meu cel îneîenit, roditor; pri-

mete-m ca pre fiul ceî des-
frânat si m miluete.

j j

Mulimile grealelor mele
trece-le, Doamne, Cel ce Te-ai
nscut din Fecioar i terge

.

toate frdelegile mele, din-
eiu-mi cuget de întoarcere, ca
un iubitor de oameni, rogu-
m, i m miluete.

Luni ia Utrenie §§va
l?upîi. iniâla Stipoiogie, SedeiBe de miiiliEt. SS

glasul al a*Jea r ^
judectorul ezând i înge- H

rii stând înainte, trâmbiar-
||

sunând i vpaia arzând, .ce g#
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vei face suflete al meu» du-

cându -te Ia judecat? Ca a-

tuncea rutile tale vor sta

de fa, grealele tale cele

ascunse se vor vdi. Pentru
aceasta mai înainte de sfârit

strig ctre Hrisfos Dumne-
zeu: Cunosctoruîe de inimi,

greit-am, miluete-m.

Stih Doamne, nu cu mânia Tasâir mustri

pre mine.-.

Suflete, acestea de aicea

sunt trectoare, iar cele de
acolo, sunt venice; vd diva-

nul i pre judectorul pre

scaun i m cutremur de rs-
puns. Intoarce-te dar, suflete,

c judecata ta este fr iertare.

Slav, -i acum; a NâseiUoarcL

Cu îngerii cele cereti, cu

oamenii cele pmânteti, stri-

gm ie, Nsctoare de Dum-
nezeu, cu glas de bucurie:

Bucur-te, u mai desftat
decât cerurile! Bucur-te ceea
ce singur eti mântuirea p-
mântenilor! Bucur-te, cinsti-

t! Bucur-te, cea plin de
dar, care ai nscut pre Dum-
nezeu întrupat!

La Cântarea a 7-a, Mucenica:

Doamne, de paharul patimii

Tale dorind mucenicii
Ti, au lsat frumuseea lu-

measci îngerilor prtai s’au

fcut. Pentru rugciunile lor,

d sufletelor noastre curire
i mare mil.

Mari Ia Utrenie

Dup Întâia StBiologie, Sedelne de umilina,
glasul a! 5-lea.

P re patul pcatelor celor

multe zcând, prdat sunt
de ndejdea mântuirii mele;c
somnul trândviei pricinuete
munc sufletului meu. Milostî-

vete-Te îns spre mine, Hris-

toase Dumnezeule, ca un iu-

bitor de oameni.

Stih :
Doamne, nu eu mânia Ta sm mustri...

Toi s prtveghem i s în-

tâmpinm pre Hristos cu mul-
ime de untdelemn i cu can-

dele luminoase ; ca s ne
învrednicim a fi înluntrui
cmrii; c cel ce va rmâ-
nea afar de ui, în zadar
va striga ctre Dumnezeu :

Mîlueste-m

!

Slava. .i acum; a Nsctoarei.

Taina Fecioarei cea minu-
nat, lumii s

f

a artat de mân-
tuire, c tfiatr’însa fr s-
mâna s’a nscut i s’a artat
cu trup fr stricciune bucu-
ria tuturor; Doamne, slav
ie.

La Cântarea a 7-4, Mucenica:

Minunile sfinilor Ti mu-
cenici, zid nebiruit ne-ai

druit nou, Hristoase Dum-
nezeule. Pentru rugciunile
lor risipete sfaturile pgânl-

£ fljv jg. && fg, jg;g,
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Miercuri la Utrenie

Dup iulfiia Stihologîe, Sedelnele Crucii,

glasul al 5-lea.

Pudobîa: Pre cuvântul coi împreun...

P re Mântuitorul i izbvito-
rul nostru, Cel ce S’a râs-

lignit de bun voie, precum
tie i precum bine a voit,

s-Lludm credincioii i s-L
slvim; c El a pironit pre
cruce pcatele oamenilor, iz-

bvind din rtcire neamul
omenesc i împriei ne-a
Învrednicit pre noi.

Stih: înlai pre Dooinul Dumnezeul nostru.,

C ela ce ai rbdat rstignire
de voia Ta i ai izbvit pre oa-
meni de stricciune, Mântui-
torule, pre Tine Te ludm
credincioii i ne închinm
ie; c ne- ai luminat cu pu-
terea crucii i toi Te slvim
pre Tine, iubitorule de oa-
meni i Indurate, ca pre d-
ttorul de viea î Domnul,
Slav, !<î aouin ; a Cruoii-Nâsc&toâroi de

Dumnezeu

:

Stând lâng crucea Dom-
nului Nsctoarea de Dumne-
zeu, tangumau-se, a
Vai niie, Fiul meu! Vai mie,
lumina ochilor meii Cum Te-ai

întins pre cruce, Cela ce ai

întins dumnezeete cerul ca o
piele i scoi din mare izvoare
de ap cu porunca Ta?

La Cântarea a 7-a, Mucenica

:

P re mucenicii Ti, Doamne,
i-aî artat sprijinitor! mari

lumii, Mântuitorule, prin cari

se gonesc patimile. Pentru ru-

gciunile lor, mântuete sufle-

tele noastre*
i

Joi la Utrenie

Dup întâia Stihologie, Sedelnole Apostolilor
glasul ial 5-lea. .. .

Podobm: pre cuvântul eel împreun,..

P re înelepii apostoli, capre
nite singuri vztori ai

Cuvântului l slugi ale luîBrîs-

tos, s-î slvim toi pmânte-
nii cu cântri duhovniceti i
cu laude.C acetia cu deadîn-
suî se roag lui Hristos pentru
noi, cei ce ludm sfânt po-
menirea lor i ne închinm
moatelor lor.

Stih: [n tot pârnântul » ieit vestirea lor,,

Pre apostolii Domnului cu
un glas s-î ludm, ca pre cei

ce s*au artat lumintori cre-

dincioi lumii; c pre pgâni
i-au vânat la buna. credin î
luminându~ne pre noî au pro-
poveduil artat s cinstim pre
sfânta Treime, Cea unita în

fiin î desprit în fee.
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Slav, i acum; a Nsctoarei.

Mireas, care nu tii denun-
i pururea Fecioar, îm-

preun cu îngerii te ludam
neîncetat, c prin tine ne-a
fcut lucruri mari Fiu! tu i
Dumnezeu; Carele fiind mai
înainte de veci din Tatl, bine

voit a încpea în pântecele
tu, ca sa slobozeasc din in-,

elciune neamul nostru.

!ia Cântarea a 7-a, Mucenica:

puterile cereti s’au minu-
* tiat de isprvile sfinilor
mucenici, c fiind In trup mu-
ritor, au biruit nevzut pre
vrjmaul cel fr de trup cu
puterea crucit, luptându-se vi-

tejete i se roag Domnului,
s miiueas& sufletele noastre.

?s£

m

§&

SH?M

Vineri la Utrenie

Dup iuiâift Stihologie, Sedclna Cruci

L

glasul a! b-lefl

L ocul Cpânii,, raiu s’a f-
cut; c numai cât s'a înfipt

lemnul crucii, îndat a odrslit
strugurul vieii, pre Tine, Mân-
tuitorule, spre a noastr vese-
lie, slav ie.
Stih; Julaî P*â Domnul Duronezeul nostru...

Lemnul crucit Tale, Mântui-
torul nostru, lumii s'a artat
mântuire; c pre dânsul de
bun voie pironindu-Te, din
blestem ai izbvit pre pmân-

teni; Cela ce eti bucuria tu-
turor, Doamne," slav ie.

Slav, i acum ; a Nsctoarei

Vzâfidu-Te, Hrîstoas e,

maica Ta spânzurat pre cruce
de bun voie, In mijlocul tâl-

harilor, sfrâmându-se cu jale
la cele din luntru ca o maica,
a zis : Fiule, Cela ce eti fr
de pcat, cum Te-ai pironit

fr dreptate pre cruce ca un
fctor de rele, vrând s în-

vîezi neamul omenesc ca un
prea bun?

La Cutarea a 7-a, Mucenica:

S trluceteastzi pomenirea
mucenicilor, c are i din

cer lumin; ceata îngerilor se
veselete i neamul omenesc
împreun przimete. Pentru
aceasta se roag Domnului, s
se mîlueasc sufletele noastre.

Vineri seara

La. [foamne strlgat-am... puuom. Mlhiri’e pe

10 i cânta ai Idiomela zi!ei de dou ori ; apoi
aceste Mucenice ale glasului i dela Mlneju

patru, StltiiH muceuice, glasul al 5-lea:

T oate cele pmânteti defi-
mându-le i spre munci

brbtete îndrznind, nu v’ai
lipsit de fericitele ndejdi; ci

moteni împriei cerurilor
v’ai fcut, prea ludailor mu-
cenici. Având dar îndrzneal
ctre iubitorul de oameni Dum- as

unttuuzuuzu
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nezeu, cerei pace lumii i su-

fletelor noastre mare mil.

Cu paza credinei îmbrcân-
du-se, i cu semnul cm cil pre
sine Intrindu-se, la munci,
brbtete, pre sine s

?au dat

i înelciunea i semeia dia-

volului au surpat sfinii Ti,
Doamne. Pentru rugciunile
lor, ca un Dumnezeu atotpu-
ternic, trimite lumii pace i
sufletelor noastre mare mil.

Rugai-v pentru noi, sfini-

lor mucenici, ca s ne izbvim
de frdelegile noastre

;
c

vou s’a dat dar, s v rugai
pentru noi.

Din dragostea cea fr de
saiu a sufletului nelepdârc-
du-v de Hrîstos, sfinilor mu-
cenici, cari multe feluri de caz-

ne i de patimi rbdând, ai
surpat semeiilc tiranilor i
credina necltit l nevt-
mat pzind, Sa ceruri y'ai
mutat. Pentru aceasta i în-

drzneal ctre Dânsul câti-
gând, cerei s ne dea nou
mare mil.

Slav, a tnorlilor; n lui Ioau Daitmae tun :

Adusu-mi-am aminte de pro-
fetul ce strig: Eu sunt pmânt
i cenu; i iari m’am uitat

în mormânturîiam vzut oase
goale i am zis : oare cine este

împratul, sau ostaul, bogatul
sau sracul,, dreptul sau pc-

tosul ? Ci odihnete, Doamne,
cu drepii pre robii Ti.

L acum, a Nust«'itoarci.

In Marea Roie, chipul mire-

sei celei ce nu tie de nunt
s*a scris oarecând; acolo Moisi

împritor al apei
;
iar aicea

Gavriiî slujitor al minunii. A-
tuncea adâncul l-a trecut pe-

destru neudat Israil, iar acum
pre Hristos L-a nscutfr s-
mân fecioara. Marea, dup
trecerea lui Israil, a rmas ne-

umblat, Iar cea fr prihan,
dup naterea lui Emmanull, a

rmas nestricat. Cela ce eti
l mai înainte ai fost î Te-aî

artat ca un om, Dumnezeule,
miluete-ne pre noî.

Sâmbt la Utrenie

D ii întâia Stlhologîe, Seriei nete mucenice,
glasul âl o-lea :

D oamne, de paharul pati-

mii Tale mucenicii Ti
dorind, au lsat frumuseea
lumeasc i îngerilor prtai
s’au fcut. Pentru rugciunile
lor, druete pace sufletelor

noastre.

stih :
Minunat este Dumnezeu întru sîiniiSâi..,

Minunile sfinilor Ti muce-
nici, zid nebiruit ne-ai datnou
Hristoase, Dumnezeule. Pen-
tru rugciunile lor, risipete

sfaturile pgânilor i sceptru-
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H rlle împriei le întrete, ca

S8 un bun si de oameni iubitor.
s*£

g stih ' Sfinilor celor ce sunt pre pmântul L'-ii L >

De goane i de primejdii ne-

bgândseami netemându-se

g de semeiile tiranilor, cu în-

m drzneal au propoveduit pre

g Hristos; i casneîe muncilor

g rbdându-le tare, au surpat

H rtcirea îdoleasc, puterea

g diavoleasc mucenicii biruind,

15 cu adevrat
Slav

f
a morilor :

m O dihnete, Mântuitorul nos-

g tru, cu drepii pre robii Ti,
15 M slluete pre dânii în

g curile Tale precum este scris

;

trecând ca un bun grealele

H lor cele de voie i cele fr
g de voie i toate cele întru ne-

jg
tiin î întru tiin, iubito-

g rule de oameni.

Jjj|
Si acu ti i, a Nsctoarei

jjj
Cela ce aî rsrit din Fe-

*5 cioar lumii, Hristoase Dum-
g uezetile, î fii luminii prin-

os tr’însa ne-ai artat, mihiete-

55 ne pre noi.

g [jA h'UlW

g Patru Htihirî n>Ucei>ioei gizisul i\i :

m Binecuvântat este oastea

H împratului ceresc, c de au

g i fost pmânteni mucenicii,

H dar s’au sârguit s ajung la

g vrednicia îngereasc; de trn-

g puri negrijindu-se, prin patimi

fcg s’au învrednicit cinstei celor

^ OCTOIHULUJ SO* 795

fr de trupuri. Pentru rug-
ciunile lor, Doamne, mântu-
ete sufletele noastre.

Mucenicii Ti, Doamne, ce-

telor îngereti urmând, ca i
cum ar fi fost fr de trupuri,

au rbdat muncile, având în

minte numai singur ndejdea
îa desftarea buntilor celor

fgduite. Pentru rugciunile

lor, Hristoase Dumnezeul nos-

tru, druete lumii Tale pace

i sufletelor noastre mare mil.

Sfinii mucenicii pre p-
mânt s’au nevoit, gerul au

rbdat, focului s’au dat, apa
i-a luat ;

al lor este cuvântul

:

Trecut-am prin foc i prin o-

dîhn i ne-aî scos pre noî

Ia odihn. Pentru rugciunile
lor, Dumnezeule, miluete-ne
pre noi.

Fiind în munci, sfinii se

veseleau strigând : Schimbri
sunt nou acestea ctre St-
pânul

;
în locul raneîor ce se

fac nou pre trupuri, îmbr-
cminte luminat va înflori

nou ia înviere; în loc de

ocar, cununi ; în loc de tem-

ni raiul, în locul osândirii

cu fctorii de rele, petrece-

rea cu îngerii. Pentru rugciu-

nile lor, Doamne, mântuete
sufletele noastre.
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Slav, a morilor

:

Tu, Doamne, Cela ce m’ai

zidit i ai pus preste mine
mâna Ta, mi-ai poruncit i ai

zis: Iari vei merge în p-
mânt Povuete-m la calea

Ta cea dreapt, iart-mi gre-

aleîe im mântuete, rogu-

m, iubttoruie de oameni.

i anum, a Nsctoarei.

Pre tine te fericim, Nsc-
toare de Dumnezeu Fecioar,

c din tine a rsrit soarele

dreptii, Hristos, Cel ce are

mare mil.
LA STIHOAVN

Stibîfilo morilor, îa<erea lui Teolsn. glasul

al 5 lea

:

Podobia: ftueurâ-te, cmara.,.

Cu raza feii Tale, Hristoa-

se, lumineaz ca un îndurat

pre cei ce s^au mutat, sla-

luindu In loc cu verdea, la

apele odihnei Tale celei cu-

rate i dumnezeeti ;
Intru do-

ritele sânuri ale strmoului
Âvraam, unde se vede lumina

Ta curat i se vars izvoa-

rele buntii, unde slteaz a-

rtatveselindu-se cetele drep-

ilor, pentru buntatea Ta; cu

cari împreun aeaz pre robii

Ti i le druete mare mil.

Stih ;
Fericii sunt pre cari Lai ales i i ni

! primit. Doamne.*.

I
A“i cânta cu glas bine în-

|

tocmit slvind a Ta putere,

[ binevoete, îndurate, cei ce

\ s’ati mutat dintru aceste tre-

ctoare Sa Tine, Stpânul tu-

turor i iubitorul de oameni;

dându-le s se lumineze cu

frumuseea podoabei Tale i
s se îndulceasc cu împreu-

narea cea dulce i vesel î
s se desfteze luminat, unde
îngerii dnuesc împrejurul

scaunului Tu i cetele sfin-

ilor cu bucurie stau înainte.

Cu cari împreun d robilor

Tî odihn i mare mil.

Stili : Sufletele lor întru buD&fîHi se vor

sfUaluî,,,

Unde este adunarea prooro-

cilor i cetele apostolilor i ale

mucenicilor i toi cari din

veac s’au îndreptat cu mân-
tuîtoarea Ta patim i cu sân-

gele cu carele aî rscumprat
pre omul cel robit, acolo odih-

nete pre cei ce au adormit

întru credin, ca un iubitor

de oameni,Jertându-le grea-
lele

;
c Tu însui fr de pcat

ai vieui t pre pmânt, însui

sfânt i însui liber între cei

mori. Pentru aceastad robi-

lor Ti odihn i mare mil.

Slav, i acum; a Nsctoarei.

Pre noi cei robii de legea

pcatului, ne-ai slobozit, St-
pân, zmislind în pântece pre

dttorul de lege i împratul

Hristos, ceea ce eti una maic
Fecioar

;
prin Carele ne în-

dreptm în dar i prin har. Pre
Carele acum roag-L, s le

mmmmm
8*mmm
8#M

c«ss
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aeze în cartea vieii sufletele

celor ce te laud pre tine,

Maica lut Dumnezeu, Ca prin

mijlocirea ta mântuindu-ne,

ceea ce eti cu totul fr pri-

han, s dobândim izbvirea

cea dorit a Fiului tu, închL

nândume Lui, Celui ce d
lumii mare mil.

*2
*2

mm
*2m
*3

Duminec seara

La Doamne strlgatam... punem Stibirile pe

10 i cântm natru Stihiri de urnit in.a Oc-

toihulut, trei âte Trio du Sui i trei deki Mineju-

StibipI de umilina, glasul ai 6-lea.

N ’am agonisit pocin, nici

lacrimi; pentru aceasta

m rog ie, Mântuitorule, s
m întorci mai înainte de

sfârit î s-mi dai umilin,
ca s m izbvesc de munca
venic.

La înfricoat venirea T&,

Hristoase, s nu auzim: Nu v
tiu pre voi! C întru Tine

ne-am pus ndejdea, Mântui-

torule, dei nu facem porun-

cile Tale, pentru lenea noas-

tr; dar milostîvete-Te spre

sufletele noastre, rugmu-ne.

Vindec, Mântuitorule, r-
iiele inimii mele, cele ce s’au

fcut din multe pcate, Cela

ce eti Doctorul sufletelor i
al trupurilor i dai celor ce

se roag ie pururea iertare

797 2*
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= *
de gresale. Druete-mi la- g
crmi de pocin, dându-mi

deslegare datoriilor, Doamne,

î m mituete. ***m
Aflându-m vrjmaul gol g

de bunti, m’a rnit cu s- **

geata pcatului. Ci Tu ca un ^
Doctor al sufletelor i al tru- g
purilor, vindec ranele sufle- **

tulul meu, Dumnezeule, im g
miluete. g

Luni la Utrenie

întâia Stiliologic. Sedelnu de uimhutâ, }f
lîlsfcu! al IMea. S*§m

Gândesc la ziua cea tnîri- *
coat i plâng faptele «n

mele cele ^viclene; cum voiu M
rspunde împratului Celui g
nemuritor? Sau cu ce în-

drzneal voiu privi spre Jtt- g
dectorul, eu desfrânatul ? In- ^
durate, Printe, Fiule unule ^
nscut, Duhule sfinte, milue-

gj
te-m. a*

e . . «
Stih ' Doamne, nu cu mânia -* a aa ^ mustri

pre mine,.. SI

li valea plângerii, în locul
g

care ai rânduit, când vei e- &
dea, Milostive, s faci jude-

|
cat dreapt, s nu vdeti

g
cele ascunse ale mele, nici s ^m osândeti Înaintea îngeri- g
lor ;

ci Te milostivete spre
g

mine, Dumnezeule, i m mi- &
îuete. %
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Stuvii, i acum ; a N'ftsoSfoarei.

Pre cea preaslvit, Maica
lui Dumnezeu i mai sfânt
decât sfinii îngeri, fr t-

îî cere s o ludm cu inima i
H cu gura, Nsctoare de Dum-
î| nezeu, pre dânsa mrturisin-

d-o; ca pre ceea ce cu ade-
vrat a nscut pre Dumnezeu

jj|
întrupat i se roag neîncetat
pentru sufletele noastre.

La CAtUftrGtt 4 7-a
f Mucenica

;

f umin drepilor este dea-lv pururea, c sfinii întru
Tine îuminându-se, strlucesc
pururea ca nite lumintori,
stingând sfenicul necredin-
cioilor

; cu ale crora rug-
ciuni, Mântuitorule, lumineaz
fclia mea, Doamne, i m
mântuete.

Mari la Utrenie
Dujtil întâia Sedolr;© de liiiuljjifi

glasul fii 6 Inn.

p rivegherea fecioarelor ce-
lor înelepte druete-mi,

Doamne, i lumineaz candela
sufletului meu cu imtuldelemn

îndurrilor Tale
; ca s-i

cânt ie cântare îngereasc:
Aliluia.

*tHi: nu cu m&uiti Ta s mb musti i

po mine
: nici eu mtimea Ta s m ceil.

Miluete-ne pre noi, Doam-
ne, miluete-ne; c neprice-

pându-ne de nicîun rspuns,
aceast rugciune aducem ie
ca unui Stpân noi, pctoii,
miluete-ne pre noi.

S$JtivA
r î acum; a Nsse-timrtt,

Ua milostivirii deschide-

o

nou, binecuvântat Nsctoa-
re de Dumnezeu, ca s nu
pierim cei ce ndjduim întru

tine; ci s ne mântuim prin

tine din nevoi ; c tu eti mân-
tuirea neamului cretinesc.

Li Cântare it & 7 - h
:

¥ upt muceniceascrbdând
1 ' sfinii i dela Tine daruri
ele biruin luând, au stricat

izvoduirile celorfr delege i
au luat cununile nestneciuniî.
Pentru dânii,Duimiezeule,d-
ruete-ne nou mare mil.

Miercuri la Utrenie

l>up iitlâru SlihijJogie, Scdelnele Crucii
glasul al fi Jeji.

A stzi s’a plinit cuvântul

proorocesc, c iat, ne
închinm la locul unde au
sttut picioarele Tale, Doam-
ne, i dîn pomul mântuirii
gustând, slobozire din pati-

mile pcatului am dobândit,
pentru rugciunile Nsctoa-
rei de Dumnezeu, unuîe iubi-

torule de oameni.
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Stih : 3 nlai pre Domnul Dumnezeul nostru,..

Crucea Ta, Doamne, $*a

sfinit, c întru dânsa se fac

tmduiri celor bolnavi de
pcate

;
prin ea cdem înain-

tea Ta, miluete-ne pre noi.

i ac tim ; a Kâsc&oara

Ceea ce Te- a nscut pre
Tine, Hristoase, Fecioara cea
pururea fecioar, vzându-Te
pre cruce înlat pentru noi,

i-a rnit sufletul cu sabia în-

tristrii i a plâns tânguîii-

du-se ca" o Maic, Pentru ru-

gciunile ei, miluete-ne pre
noi, Doamne al milei.

La Cânt area ti 7 a M .fonica

JK supra luptei erau împo-
tr iviri vitejeti, munci ti-

rneti asupra mucenicilor i
stau cetele celor fr de tru-

puri iind daruri pentru bi-

ruin! Spimântat-au înelep-
ii pre tirani i pre împrai,
surpat-au pre Veliar cu mr-
turisirea lui Hristos. Cela ce

i-ai întrit pre ei, Doamne,
slav Tie.

s

^ l&lR&S&î î*
Joi !a Utrenie

Dup întâia SEHioIog'e, S -doinele Apostolilor,

glttsul al (î-Jc*.

13 recum ai venit în mijlocul
*

Ucenicilor Ti, Mântuito-
rule, dându-le pace, vino i la

noi i ne mântuete pre noi.

5»m
a#

Stih : I n tot pmântul a ieit vestirea lor...

u eenicii Ti, lisase, trimi- ||
ându-se la marginile pmân-’ g*
tutui i vânând pre pgâni la

buna credin ca pre nite g
peti, i-au adus la buntatea H
Ta, Doamne, i prîntrînii g
strigm ctre Tine : lubitorule m
de oameni, druete poporu- |f
lui Tu mare mil. gfi

8»
Slav, i acum ; a Nsctoarei.

8#
S fant Stpân Maica lui M

Hristos, Dumnezeul nostru, ca H
ceea ce ai nscut negrit pre M
Fctorul tuturor, roag-te H
totdeauna cu sfinii apostoli

Jj
buntii Lui, s ne izbveasc m
pre noi din patimi i s ne |J|

dea iertare de pcate, gf
T

1«U Cântarea a 7-a, Mucenica M

P
m

omenirea mucenicilor Ti, jU
Doamne, s’a artat ca raiul

din Edem
;
c Intru dânsa se H

bucur toat fptura. D-ne g*
nou, Hristoase, pentru rug- m
cuinile lor, pace i mare mil,

||

Vineri la Utrenie

Dup inSîa. Slihologie. Sedeiuelt Crucii. 55
glasul al fi ica.

umai cât s’a înfipt lemnul *
crucii Tale, Hristoase, te- ffj

meliilemoriis’au cltit, Doam-
ne ; c pre Carele cu poft L-a m
înghiit iadul, L-a slobozit cu

||
cutremur. Artat-aî nou mân- mM



800 SEDELNELE

m

mM
**

m
*2M
¥âmm
M
**
**£

*3

m
¥%mm
*£mM
*3
SHIm
*s
H£««P
«t

4*S
*g
«£M
*S
#«

*8
TTft

m
%%mm«
««M
p
ws
$*s

tuirea Ta, sfinte
;
i Te slvim, I

pre Tine, Fitil lui Dumnezeu,
]

miluete-ne pre noi.

StJU : înlai pre Domnul Dumnezeul nostru j:

i v inoliinai la aternutul picioarelor Lui...

Doamne, spre moarte Te-ati
j

osândit jidovii pre Tine, vieaa
|

tuturor; ceî ce au trecut pe-

destri Marea Roie prin toiag,
j

pre cruce Te-au rstignit; i
j

ceî ce au supt miere dîn piatr,

fiere i-au adus. Ci ai rbdat
de bun voie, ca s ne slobo-

zeti pre noi din robia vrj-
maului, Hristoase Dumnezeul
nostru, slav ie.

Slav, i acum ; a CrumPNâsmioarei fie

Dumnezeu.

NsctoaredeDumnezeu Fe-

cioara, roaga-te Fiului tu ce-

lui ce S'a pironit pre cruce de

bun voie l a înviat din mori,
lui Mrîstos, Dumnezeul nos-

tru, s mântueasc sufletele

noastre.

La Cântarea n 7-a, Mucenica :

Pre cei ce au propovduit
în privelite pre Hristos

i nu s’au temut de îngrozi-

rile celor frdelege, minunai
i-a fcut Domnul; c au sur-

pat cu rbdare vitejeasc sl-

bticiile celor frdelege i au

luat dela Hristos dar de tm-
duiri dupre vrednicie, rugân-

du-se neîncetat, s mântueas-

c sufletele noastre.

VINERI SEARA
La Doamne strigat-am.,. punem Stihirile pe

tO, i cântm Idiomela zilei, de dou ori, apoi

patru Martirice i patru dela Jvlineiu Stibiri

mucenice, gipsul al 6-lea;

M ucenicii Ti, Doamne, nu
s’au lepdat de Tine, nici

s'au deprtat dela poruncile

Tale; pentru rugciunile lor,

miîuete-ne pre noi.

Cei ce au mrturisit pentru

Tine, Hristoase, multe munci

au rbdat; pentru rugciunile

i cererile lor, Doamne, p-
zete-ne pre noi pre toti-

M ucenicii rbdtori de chi-

nuri i cetenii cei cereti,

chinuindu-se pe pmânt, multe

munci au rbdat i în cer cu-

nun desvârit au luat, ca

s se roage pentru sufletele

|

noastre.

Crucea Ta, Doamne, muce-

|
nicîlor s’a fcut arm nebî-

;

mit; c vedeau moartea ce

|
era înaintea lor i cunoscând

|

mai înainte vieaa ce va s fie,

|
se întreau cu ndejdea ceea

ce aveau ctre Tine. Cu rug-
ciunile lor, miluete-neprenoi.

Sl&vfi, ii mori lo r-

Inceptur i stat mi s’a f-
cut mie porunca Ta cea zidi-

toare; c voind, dîn cea ne-

vzut i din cea vzut, s-mi

mMMmMUmm
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alctueti fire vie; din pmânt
trapul mi -ai zidit i mi-ai dat
suflet cu suflarea Ta cea dam-
nezeeasc i fctoare de viea-

. Pentru aceasta, Hristoase,
pre robii Ti, în laturea celor
vîi i în corturile drepilor,
odihnete^*

l acam
r
a Nsctoarei

Cine nu te va ferici pre tine,

prea sfânt Fecioar? Sau cine

nu va luda, Preacurat, na=
terea ta? C Cel ce a strlucit

fr de ani din Tatl, Fiul unul

nscut Acelai din tine cea cu-

rat a ieit, negrit întrupai-

du-Se; din fire Dumnezeu fiind

i cu firea om fcându-se pen-
tru noi. Nu în dou fee fiind

desprit, ci în dou firi fr
amestecare fiind cunoscut Pre
Acela roag-L, curat, prea fe-

ricit, s milueasc sufletele

noastre.

Sâmbt la Utrenie

Dap întâia Stihologie, Sedelnelc mucenice
glasul al (Mea ;

Luptmuceniceascrbdând
sfîniî i daruri pentru bi-

ruin dela Tine luând, au stri-

cat izvodirile celefr de lege
i au luat cununile nestricciu-
nîi. Pentru dânii, Dumnezeule,
druete-ne nou mare mil.

^îiJi Minunat este Dunmezyu întru sfinii SL.

Asupra luptei erau împotri-
viri vitejeti, munci tirneti
asupra mucenicilor i stau ce-

tele celor fr de trupuri îind
daruri pentru biruin. Spi-
mântat-au înelepii pre tirani

i pre împrai, surpat-au pre
Velîar cu mrturisirea lui Hris-

tos. Cela ce l-ai întrit pre ei,

Doamne, slav ie.
Stih : Sfinilor celor ce sunt pre pmântul Luj.„

Pomenirea mucenicilor Ti,
Doamne, s

?a artat astzi ca
raiul din Edem, c întru dânsa
se bucur toat fptura. D-ne
nou, Hristoase, pentru rug-
ciunile lor, pace i mare mil.

Slav, a morllor.

Cu adevrat toate sunt de-
ertciune i vieaa aceasta
este umbr i vis, c în de-
ert se turbur tot pmân-
teanul, precum zice Scriptura.
Când dobândim lumea atun-
cea în groap ne slluim,
unde împreun sunt împra-
ii i sracii. Pentru aceasta,

Hristoase Dumnezeule, pre
robii Ti, cari s'au mutat de
la noi, odihnete-i, ca un iu-

bitor de oameni.

i a Nsctoarei.)

Nidejdea lumii cea buna,
Nsctoare de Dumnezeu Fe-
cioar, cerem singur folo-

sina ta cea minunat, milos-
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tivete-te spre poporul tu cel

ce lesne se primejduete

;

roag pre milostivul Dumne-
zeu, s mântueasc sufletele

noastre de toat groaza, ceea
ce eti binecuvântat.

LA LAUDE
Patru Stiluri mucenice, glasul al O-leu :

D oamne, întru pomenirea
sfinilor Ti, toat fptura
prznuete; cerurile se bu-
cur cu îngerii i pmântul
se veselete cu oamenii. Pen-
tru rugciunile lor miluete-
ne pre noi.

D oamne, de n’am avea pre
sfinii Ti rugtori i bun-
tatea Ta milostivindu-se spre
noi, cum am îndrzni, Mân-
tuitorule, a Te luda pre Tine,

pre Carele Te binecuvinteaz
neîncetat îngerii ? tiutorul
inimilor, iart sufletele noastre.

pomenirea mucenicilor este

bucurie celor ce se tem de
Domnul; c ptimind pentru

Hristos, cununi dela Dânsul au
luat i acum se roag cu
îndrzneal pentru sufletele

noastre.

pre cei alei i pre cei sfini,

minunai i-a fcut Dumnezeul
nostru. Bucurai-v i v ve-

selii toate slugile Lui, c v'a

gtit vou cununi i împr-
ia Sa. Rugmu-v pre voî s
nu ne uitai pre noi.

Slav, a morilor:

D urere s'a fcut lui Adam
gustarea din pom în Edem
de demult, când i-a vrsat
arpele veninul; c prinlriîn-

sul a intrat moartea care a

mâncat pre om cu tot neamul
lui. Ci venind Stpânul, a sur-

pat pre balaurul i ne-a druit
nou învierea. Deci, ctre Dân-
sul s strigm: Fie-i mil,
Mântuitorule, i pre cei cei-ai

luat odihnete-i, ca un iubitor

de oameni.

i acum, a Nâsc&UmrfjL

P entru rugciunile celei ce

Te-a nscut pre Tine, Hris-

toase, i ale mucenicilor Ti,
ale apostolilor i ale prooro-
cilor, ale ierarhilor, ale cu-

vioilor i drepilor i ale tu-

turor sfinilor, pre adormiii
robii Tî odihnete-i.

LA ST1H0AVN
Stiiiirile morilor, ale lui Teofau,

glasul al (i-Jea.

Podobia : T oat ndejdea puindu-i...

C ela ce aî milostivire necu-
prins spre noi, mult milos-

tive, izvor nedeertat al dum-
nezeetii bunti, slluete
pre cei ce s’au mutat la Tine,

Stpâne, în pmântul celor vii,

în corturile cele iubite i do-

rite, druindu-ie motenirea
cea pururea stttoare; c Tu
i-aî vrsat sângele Tu, Hris-

toase, pentru toi cei cu pre
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M de viea fctor, lumea ai

H rscumprat
! cricii sunt pre cari i-ai ales i i-at

primit, Doamna. .

H M oarte fctoare de viea
gg

ai rbdat de bun voie, viea
| ai izvorît i credincioilor de-

ii
ttare venic le-ai druit; în

care rânduete pre cei ce au
adormit Intru ndejdea învie-

H rli, iertând cu buntatea Ta
Jjf

toate grealele lor; ca Cei ce

H singur eti fr de pcat,
*8 Însui bun i de oameni iu-

ti bitor. Ca de toi s se laude

H numele Tu, Hristoase, i

H mântuii fiind, s slvim iu-

ti birea Ta de oameni,
â

j g

Suh
:
< ufletele lor întru bunti se vor

sllui...

H P re Tine Hristoase, tiindu-

H Te, cum c domneti preste

¥& cei vii i preste cei mori,

!S stpâneti cu putere dumne-

H zeeie stpânîtoare, Te ru-

J|gm:‘ însui pre credincioii

H robii Ti cari au venit Ia

M Tine, unule fctorule de bine,

H odihnete-i cu aleii Ti, iu-

H biforule de oameni, în locuri

|S de odihn, întru strlucirile

sfinilor. C iubitorul milei

eti i mântueti ca un Dum-

H nezeu pre cei ce i-ai zidit

H dupre chipul Tu, unule mult
*3 milostive.

Slav, i acum
;
glasul al G-lee, compus do

Pî. leian Damaobin,

S lluire cuvioas lui Dum-
nezeu te-ai artat, Preasfânt,
c ai încput pre Dumnezeu
i pre Hristos L-ai nscut, ceea
ce nu tii de nunt, în dou
firi, în’ dou fiine i într’un

ipostas. Pre Acesta roag-L ca
pre Cel ce este unul nscut i
întaiu nscut, Carele te-a pzit
fecioar curat i dup na-
tere, s odihneasc sufletele

celor ce au adormit cu cre-

din întru lumina, strlucirea
cea nestriccioas i fericire.

Duminec seara

La D oanme strigat-am...punem Stih rîle pe
10 l cântm patru Stihiri de urnii iut ale Oc-
toih'iiui, trei ale Trio fiului i delii Miaeiutrei.

Stibiri de umilin, glasul al 7-Tea.

C a fiul cel desfrânat am
venit i eu, îndurate, pri-

mete-m pre mine cel ce cad
înaintea Ta i ca pre unul
din argaii Ti, Dumnezeule,
î m miluete.

Ca cela ce a czut în tâl-

hari i s’a rnit, aa am czut
î eu prin pcatele mele, i
sufletul meu s*a rnit. Ctre
cine voiu scpa eu, vinovatul ?

Fr numai ctre Tine, mi-
lostivul, doctorul sufletelor;

toarn preste mine, Dumne-
zeule, mare mil.

'r- n F++ .fh
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S nu m tai pre mine, p-
ctosul, Mântuitorule, ca pre
smochinul cel nerodîtor; ci’mi

druete iertare întru muli
ani, adpând sufletul meu cu
lacrimile pocinei, ca s aduc
ie rodul milosteniei.

w
Ca Cela ce eti soarele drep-

tii, lumineaz inimile celor
ce Te laud preTine

; Doamne,
slav ie.

Luni la Utrenie

Dup& im&ia Stjlsologie, Sedelue de uuiiJJulA,

glasitl al 7'lea.

Ti vând, suflete al meu, doc-
torie, pocii^ apropîe-

te lcrmând i cu suspinuri
strig ctre doctorul sufletelor
i al trupurilor: Slobozete-m,
iubitorule de oameni, din gre-
alele mele, numr-m îm-
preun cu desfrânata i cu
tâlharul i cu vameul; dru-
ete-mi, Dumnezeule, iertare
frdelegilor mele i m mân-
tuete.

Stih : ftoamae, nu cu mânia Ta m mustri
pre mine...

Pocinei vameului n’am
râvnit, lacrimile desfrânatei nu
mî-am agonisit; c nu m
pot pricepe pentru împie-
trirea mea de o îndreptare ca

aceasta. Ci cu milostivirea Ta,

Hristoase Dumnezeule, mân-

tuete-m ca un iubitor de m
oameni* ||

Slavii, $1 acum
;
a Nsctoarei.

|^|

Mai cinstit decât slvii! §|
heruvimi eti, prea sfânt îe-

gg
cioar; c aceia neputând rb- S|
da dumnezeeasca strlucire,
acoperindu-i feele cu aripile, §*
slujba svâresc; iar tu ai

purtat pre Cuvântul Cel întru-
pat, vzându-L cu ochii ti. U
Pre Carele roag-L neîncetat |p
pentru sufletele noastre. H

La cântarea a 7-ft, Mucenica : ^
finii Ti, Doamne, nevoin-

|j^ du-se pre pmânt, pre M
vrjmaul au clcati rtcirea UJ
idoleasc au stricat Pentru a-
ceasta i cununi au luat dela H
Tine, Stpânul Cel iubitor de
oameni i milostivul Dumne- H
zeu, Cela ce ne dai nou mare
mil.m

Mari la Utrenie
Dup Întâia Stihologle, Sedeînele de umilina, iff

glasul al 7-iea. m
C ela ce ai primit lacrimile §|

desfrânateii ale lui Petru
||

i ai îndreptat pre vameul,
carele a suspinat dintru adânc, H
milostivete-Te i spre mine, H
cel desndjduit pentru fap- ||
tele mele, Mântuitorule, i m g*
mântuete. IS



1 Oiiinne, im cu Qiteia T» tiu m mustri pro
mine,..
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*3
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Cela ce ai curit cu lacri-
mile tânguirea Iui Petru i ai
iertat grealele vameului pen-
tru suspinarea lui, iubitoruJe
de oameni, Doamne, slav ie.

Slavii, i acum ; a Nsctoarei.

C ovâreti puterile cele ce-
reti,c te-ai artat loca dum-
nezeesc, binecuvântat Nsc-
toare de Dumnezeu; ca ceea
ce ai nscut pre Hristos, Mân-
tuitorul sufletelor noastre.

*%
La Cfintoren a 7-a, iltuceuicu

kS

m

IJ ucurai-vâ drepilor I S se
veseleasc cetele cereti,c mucenicii nevoindu-se pre

pmânt, au surpat înelciu-
nea. S slteze Biserica, prz-
nuind cele de bucurie ale bi-
ruinei, înaintea Dttorului
de vitejie, i a unuia Fcto-
rului de biruin, Hristos Dum-
nezeu, Cel ce d lumii mare
mil.

HI

Miercuri la Utrenie
HI
H?

(§

Dup inliliM StiiiologEe, Ne doina Crucii,
glasul al 7-lea.

B iserica strig ie, Hris-

v — toase Dumnezeule, închi-
s nându-se ie în chedru, în

| pevc i în chiparis, druind
* împrailor notri biruin.

Pentru Nsctoarea de Dum-
nezeu, miluete-ne pre noi.

[n&Hai pre Domnul Duffîne-KQul nostru,,.

C ela ce pentru mine ai rab-
datpironîre pre cruce, primete
ludarea mea cea cu prive-
ghere, Hristoase Dumnezeule,
ca un iubitor de oameni.

Slavâ, i acum; a CrucJI-Nsctoarei de
Dumnezeu.

P re Hristos Dumnezeul nos-
tru, Cel ce S’a rstignit pentru
noi i a stricat puterea mor-
ii, roag-L neîncetat, Nsc-
toare de Dumnezeu, s mân-
tueasc sufletele noastre.

Ln (mtiiroJi » 7-.i, Mucenica ?

IV edumnezeirea tiranilor de-
1 ' îimând i nebgând sea-m de durerea muncilor, nu
v’ai lepdat de credina cea
întru Hristos, sfinilor. Pentru
aceasta rugai pre iubitorul
de oameni, Dumnezeu, s
mântueasc sufletele noastre.

Joi la Utrenie
Duul itliANi Stihologio, Sf- lelneÎH Vjiostotllor

m
gifisiil al 7-Icii.

L ucrtori arinei Tale ai ar-
tat pre apostolii Ti, Cu-

vinte, cari au tiat idolii; i
propoveduîndu-Te pre Tine,
Stpâne, între pgâni, cu bun
credin Te-au slvit^ T v M ‘•'«MUU



SEBKLNLE g^

.Stili :
d tot pmântul a ieit vestirea ‘'lor...

Fcând pomenirea aposto-
lilor celor prea ludai, noi fiii

Bisericii,s slvim cu laude de
cântri pre Hristos ; c ei, cu
propoveduirea pocinei, au
mântuit pre cei vinovai pca-
tului; ei gonitorii înelciunii,
lumintorii lumii i rugtori
pentru toate popoarele,

Slav&, i acum; a Nsctoarei.

Bicur-te, ceea din care trup
S’a fcut Cuvântul fr schim-
bare i S'a slluit întru noi

;

bucur-te, cinstit, bucuria a-

postolilor î a mucenicilor i
mântuirea credincioilor; bu-
cur-te Maica lui Hristos Dum-
nezeu,

La Cântarea a 7-a, Mucenica:

Sfinilor, rugai-v s ni se
dea nou iertare de gre-

alele noastre i s ne izb-
vim de rutile cele ce vor
s fie i de moartea cea amar,
rugmu-ne.

Vineri la Utrenie

Dup întâia Stihologie, tiedelnti Crucii, gla- ji

sul al 7-ifjtt,

Mai luminat decât focul

i mai lucrtor decât
vpaia, ai artat lemnul crucii

Tale, arzând pcatele bolna-
vilor i luminând inimile celor

ce laud rstignirea Ta cea

de bun voie, Hristoase Dum-
nezeule, slav ie,
Stih lai pro Domnul Dumnezeul nostru

i v Închinai,..

Ctela ce stpâneti puterile

cele fr de trupuri i cunoti
lenevirea sufletului meu, mân-
tuete-m cu crucea Ta, Hris-

toase Dumnezeule, ca un iu-

bitor de oameni,

Siav
,
i acum

;
a Crucil-Ntâsctoarei de

Dumnezeu :

Uii Hristos Dumnezeu, Celui

ce S’a rstignit pentru noi i a
pierdut stpânia morii, roa-

g-te neîncetat, Nsctoare de
Dumnezeu, s mântueasc su-

fletele noastre.

La Cântarea a 7*a, Mucenica ;

]

^/jlucenicii Ti, Doamne, au
biruit pre vrjmaul i

au ruinat rtcirea idoleasc,
într’armându-se cu puterea
crucii. Pentru aceasta i îm-
preun cu îngerii ludându-
Te, strig cântare de biruin,
slvindu-Te pre Tine, Hris-
toase, Pentru rugciunile lor

mâiituete-ne pre noi,

VINERI SEARA
La loamne strigat-am... p-mem Si Unirile pe
10 l cânt ui Idlorneta /.iici de dou ori, patru

Mucenice i patru dela Miueiu.

Stihirf mucenice,. glasul nl 7-lea

Slav ie, Hristoase Dum-
nezeule, lauda apostolilor
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i bucuria mucenicilor, a c-
rora propoveduire este Trei-
mea cea de o fiin*

Sinilor mucenici, cari bine
ai ptimit î v'ai încununat,
rugai-v Domnului, s milu-
easc sufletele noastre.

Ebfaimând toate cele de
pre pmânt, sfinilor muce-
nici i în privelite propove-
dutnd pre Hristos, brbatete
ai luat dela El rspltirile
pentru munci* Ci ca cei ce
avei îndrzneal, rugai-L ca
pre Dumnezeul Cel Atotpu-
ternic, s mântueasca sufle-

tele noastre, ale celor ce a-
lergm ctre voî, rugamu-v.

Dea ludailor mucenici,
turm duhovniceasc, arderi

întregi cuvânttoare, jertf
bine primit, bine plcut lui

Hristos, pre voi nici pmântul
nu v’a ascuns, ci cerul v'a

primit; prtai îngerilor v’ai
fcut Cu cari împreun ru-
gai-v Mântuitorului i Dum-
nezeului nostru, rugmu-v,
s împace lumea i s mân-
tueasc sufletele noastre*

Slav, n morilor; a lut îoan Dumpsebin.

Glihnete, Mântuitorul nos-
tru, Dttorii Ie de viea, pre
fraii notri, pre care i-ai mu-
tat din ceste trectoare, cari

strig : Slav ie.

i acum, a Nsctoarei,

iVkic te-ai cunoscut mai
pre sus de fire, Nsctoare
de Dumnezeu i ai rmas
Fecioar mai pre sus de cu-

vânt i de cuget; i minunea
naterii tale a o spune limba
nu poate; c preaslvîta fiin-

du-i zmislirea, Curat, ne-
cuprins este chipul naterii;
c unde voete Dumnezeu, se

biruete rânduiala firii. Pen-
tru aceasta pre tine toi Maic
a lui Dumnezeu tiindu -te, ne
rugm ie cu deadinsul: roa-

g- te, s se mântueasca sufle-

tele noastre.

Sâmbt Ia Utrenie

Dupâ inUif« Stihofogie, Sedelnelo mucenice,
glasul al 7-lea.

»curai-v, drepilor!S se
veseleasc cele cereti!C

mucenicii nevoindu-se pre p-
mânt, au surpat înelciunea.
S slteze Biserica prznuind
bucuriile cele de biruin, îna-

intea dttorului de vitejie a
unuia Fctorului de biruin,
Hristos Dumnezeu, Celui ce d
lumii mare mil*
Stih Animat este Dumnezeu întru sfini) Sui...

^dumnezeirea tiranilor de-

fimând î nebgaid seam de
durerea muncilor, nu v’ai le-

pdat de credina cea întru

Hristos, sfinilor. Pentru aceas-
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II ta rugai pre iubitorul de oa-
** meni, Dumnezeu, s mântu-

B
easc sufletele noastre,
Ptlij: S îinilor celor ce sunt prepmuatulLtiL

I Sfinilor, rugai-v s nî se

jj|
dea nou iertare de grealele

H noastreis neizbvim deru-
93 tile ce vor sfiei de moartea

H cea amar, rugmu-v,
|jf Slav, a morilor

:

H i n laturea celor vîî, Doamne,

B
t tn locaurile drepilor Ti,
odihnete pre robii Ti a c-

jj|
rora pomenire svârim, iubt-

K torule de oameni
; i orice au

S
greit fiind în viea, iart-le,
ca un Dumnezeu milostiv i
lesne ierttor, Cela ce dai lu-

|*3 mii mare mil.

jjjj

i acum, a Nsctoarei

Jg
Ca ceea ce eti vistieria în-

g vierii noastre, scoate dingroa-

jg
pai din adâncul grealelor pre

îi cei ce ndjduesc spre tine,

H Preaîâudat
; c tu ai mântuit

jg
pre cei vinovai pcatului, ns-

Î5 când mântuirea noastr; ceea

H ce mai înainte de natere ai

îi fost Fecioar, în natere Fe-

H cioar î dup natere iari
frs ai rmas Fecioar!

Îl LA LAUDE

jg
p ti tiu Stihiei mucenice, glasul el 7-lea:

S
P omenirea sfinilor Ti mu-

cenici, prsnuind, pre Tine,
Hrîstoase, Te ludm strî-

gând: Doamne, slav ie.

SEDELNLtE 3#

In mijlocul privelitii celor Jffr de lege bucurându-se mu- M
cenicii, au strigat ctre Hris- m
tos : Doamne, slav ie. H
L uminatori s’au artat lumii ^

prea ludai mucenici, strî- m
gând ctre Hristos : Doamne,
slav Tie. Hm
Una gândind i spre un lu- gjf

cru uitându-se mucenicii rb-
datori de chinuri, o cale a H
vieii au aflat: moartea cea H
pentru Hristos, râvnind sfâr-

jg
itului unul altuia. O minune î H
Intrecându-se a rpi chinurile H
ca nite avuii, unul ctre altul

graîa : De nu vom i muri acum, H
tot avem s murim; avem s
slujim celor ce sunt firii da- 3*

toare. S socotim întâmplarea H
cea rea în loc de marea cinste;

||
lucrul cel de obte ca i cum ar H
fi al fiecruia osebit s-l avem. ||S cumprm vieaa cu moar-
tea. Pentru rugciunile lor, H
Dumnezeule, miluete-ne pre ||
noi, m

Slav* a morilor : 5^

Sufletele care le-ai luat,

Mântuitorule al lumii, odih-
nete-le în corturile drepilor ££

i ale aleilor Ti, Doamne; H
$j acum, a Nsctoarei gg

Bucur-te, strigm ie îm- U
preunâ cu îngerul, a lui Dum- M
nezeu mireas, numindu -te gi

93
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cmar i u, scaun de foc,

munte netiât i rug nears

!

LA STffiOAVK

SHtUrilo morilor, compuse de S! Teoran,
glasul al 7-lea :

O morît Te-ai vzut pre cru-

ce, Cei ce însui eti nemuri-
tor i Te-ai pus în mormânt
ca un mort, izbvind pre oa-
meni din pierzare, din stric-
ciune l de moarte. Ci ca Cel
ce eti noianul milostivirii cel

nedeertat i izvorul bunt-
ii, sufletele robilor Ti, celor

ce s’au mutat dela noi, odih-
neste-le.

Stlii :

F ericii sunt pre cari i-ai ales i i-ai primit,

Doamne...

C u podoaba Ta cea nestric-
cioas, cu dulceaa frumuseii
Tale i cu razele luminii Tale
cei dumnezeeti, învrednicete
s se lumineze, Bunule, cei ce
s’au mutat la Tine, întru vr-
sarea de lumin cea fr de
materii a artrii Tale ceî lu-

minoase ; cas dnueasc îm-
preun cu îngerii împrejurul
Tu, Stpâne, i împrate al

slavei i Doamne,

Stlii :

S ufletele lor întru bunti se vor sllui...

Ca Ceî ce aî cuvioasa m-
rime de daruri necheltuit i
eti ca o visterîe neîmpuinat
a bogatei bunti, slluete
ca un Dumnezeu pre cei ce

s’au mutat la Tine, în partea

aleilor Ti, în locul odihnei,

în casa slavei Tale, în des-

ftarea raiului, în cmara fe-

cioarelor, ca un milostiv.

Slav., i acum
;
a Nsctoarei.

T u ai nscut plinirea legii,

pre izbvitorul Carele ’a fcut
trup; ca nu s’a fcut îndrep-

tare prin lege celor mai di-

nainte
;

iar rstignindu-Se
Hristos pentru noi, i-a îndrep-
tat. Deci, ceea ce ai îndrz-
neal ca o Maic, roag pre
Fiul tu cel milostiv, s odih-

neasc sufletele celor ce s
J

au
mutat cu bun credin, ceea
ce eti întru tot ludat.

34m
34
3*
34m
34mmm
3»
34m
3*
3*
3#
3#
3#

Duminec seara

La D oamnc strigat-am... puuGtn Stilurile pe

t6 i eâutiiai patru Sti birt de umilina ale

Octo1h(ilui,trei aleTrioinlul i (reî dela Mineiu.

StiMri de umilina glasul al S-lua.

P re Tine, împratul i St-
pânul, îngerii Te laud

neîncetat; iar eu cad înain-

tea Ta, strigând ca vameul :

Dumnezeule, miîostivete-Te
spre mine i m mântuete.

N emuritor fiind, suflete aî

meu, nu te acoperi cu valu-

rile lumeti; trezete-ie stri-

gând ctre Fctorul tu de

bîne : Dumnezeule, miloii-

m
3#
3*m
3#mmm
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34
34
34

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

34



810 8EDELNELE Bo*

vete-Te spre mine i m
mântueste.

Luni la Utrenie

C ochiu milostiv, Doamne,
vezi smerenia mea, c în-

cetul cu încetul vieata mea se
cheltueste i din fapte nu este

mmm

C-mi lacrimi, Dumnezeule,
ca oarecând^ femeii cei pc-
toase i m învrednicete a
uda picioarele Tale, care nfau
izbvit din calea rtcirii; î
s-i aduc ie mir cu bun
mireasm: viea curat prin
pocin agonisit; ca s aud
i eu doritul Tu glas: Cre-
dina Ta Te-a mântuit, mergi
în pace?

<and îmi aduc aminte de
mulimea rutilor ce am f-
cut î cuget la întrebarea cea
înfricoat, cuprinzându-m
de cutremur, alerg la Tine,
iubitorul de oameni Dumne-
zeu* Pentru aceasta m rog
ie, nu m trece cu vederea,
Cela ce însui eti fr de p-
cat; ci druete-mi umilin
smeritului meu suflet, mai
înainte de sfârit i m mân-
tueste*

f: A

mântuire; pentru aceasta, m Uf
rog; vezi smerenia mea, cu g*
ochi milostiv, Doamne, i m H
mântuete î

3

gj3ÎW
Stjti : Bamne. nu cu mânia Ta s mâ mustri m

pre mine,,.
gf

Ca i cum ar fi Judectorul Ui
de fa, grijete-te, suflete, i Uf
gândete la ceasul zilei celei Uf
înfricoate; c judecata este

gffr mila celor ce mau fcut M
mil* Pentru aceasta milost

vete-Te spre mine, Mântu
torule, c Tu însui eti iub

tor de oameni.

Slav, l acum ; a NtacifoareL

(Bea ce eti u îneleg-
toare a vieii noastre, Prea-
curata Nsctoare de Dum-
nezeu, izbvete din primej-

dii pre cei ce alearg la Tine
gf

cu credin
; cas slvim prea s#

sfânt naterea ta, spre mân- Uf
tuirea sufletelor noastre.

L-a Cântarea a 7-a, Mucenica

umîntori înelegtori v’ai

Dup Întâia Stiftoîogie, Serîelsele de umUfcifi,
glasul al S-le

wmB

i
>

Il> artat, sfinilor mucenici,
c ai stricat negura înel-
ciunii prin credin. Candelile
voastre cele sufleteti le-ai
luminat i cu slav ai intrat

în cmara de nunt cea ce-

reasc împreun cu Mirele. i
acum rugai-v,s mântueasc
sufletele noastre, rugm u-v. jj|

mm
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Mari la Utrenie

Dup întâia Stiholugie, Sedelnoie de umilin»
glasul al S-Jea.

a desfrânata cad Înaintea
'w 7aj ca s£ jau iertare i
în loc de mir, lacrimi din inim
aduc ie, Hristoase Dumne-
zeule, casTe milostiveti spre
mine ca i spre aceea, Mântui-
torule, i s-mi dai iertare p-
catelor, c strig ie ca i a-

ceea: izbvete-m de noroiul

faptelor mele!

Stih IMmne, nu cu mânia Ta Sm mustri
pe mine*.<

La ziua cea înfricoat gân-
dind, suflete al meu, prive-

gheaz aprinzându-i candela
ta, cu untdelemn luminându-o;
c nu tii când va veni îa tine

glasul ce va s zic: lat Mi-
rele! Vezi dar, suflete al meu,
s nu dormitezi i vei rmânea
afara btând ca cele cinci fete;

ci cu priveghere ateapt, ca

s întâmpini pre Hristos cu
untdelemn de ungere i-i va
da ie cmara cea dumne-
zeeasc a slavei Sale.

Slav, si «'Jura : a NBcutoarcL

pre întrirea cea necltit a
credinei i darul cel cinstit

al sufletelor noastre, pre Ns-
ctoarea de Dumnezeu, cu
cântri s o slvim credin-

cioii, zicând: Bucur-te ceea

ce ai încput în pântecele tu
piatra vieii ! Bucur-te ndej-
dea marginilor lumii i celor

necjii sprîjînealî Bucur-te
mireas care nu tii de mire!

3»m
skm
mm
fi

r.î± Cântarea & 7-a, Mucenioa

Cu lumin cereasc se str-
lucete astzi cortul aces-

ta, c într’însul se bucur os-

tile îngereti, cu cari împre-
un se veselesc i cetele drep-

ilor, întru pomenirea muce-
nicilor. Pentru rugciunile lor

trimite, Hristoase, lumii Tale

pace i mare mil.

Miercuri la Utrenie

Dup întâia Stibologie, Sedelna Crucii, glasul

al &*lea

Vzând tâlharul pre înce-

ptorul vieii pre cruce

spânzurând, a zis: De n’ar fi

fost Dumnezeu Cel ce S'a în-

trupat, Carele împreun cu noi

SJa rstignit, nu i-ar fi ascuns
soarele razele sale, nici s’ar

fi cltit pmântul cutremurân-
du-se; ci, Cela ce toatele rabzi,

pomenete-m, Doamne, întru

împria Ta.

Stih :

mmmm
3»Mmm
3»

mm
s*
94mmmmmm
9*mmmmm

3»mm
*#
31#
314

3»
94

hâlai pre Domnul Dumnezeul nostru i v
închinai la aternutul,..

In mijlocul a doi tâlhari,

cumpn dreptii s’a aflat

crucea Ta; unul adec pogo*
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rîndu-se în iad pentru în-
greuerea hulei, iar altul uu-
rându-se degrealespre cuno-
tina gririi de Dumnezeu,
Hristoase Dumnezeule, slav
ie.

$1avâ^ t acuni
,
a Crucii -Nsctoarei de

Dumnezeii.

Pre Mieluelul i Pstorul
i^Mântuitorul lumii, pre cruce
vzându-L ceea ce L-a nscut,
a zis lcrmând: Lumea se
bucur luând izbvire, iar
pântecele meu arde vzând
rstignirea Ta, care pentru
toi o rabzi, Fiule î Dumne-
zeul meu.

Cs Cântarea a 7-a, Mucenica :

I n calea cea strâmt si cu
* necazuri, cltori neabtui
v’ai fcut, sfinilor mucenici,
c aî rbdat valul cel mare
al ispitelor i petrecerea slu-
jitorilor celor fr de trupuri
ai luat; piatr rbdrii i te-
melii bunei credine v’ai ar-
tat; rugai-v lui Hristos Dum-
nezeu pentru sufletele noastre.

Joi la Utrenie

UujJâ intaia Stihulogit', Scule ht a Apostolilor,
glasul al fHea :

Bine eti cuvântat, Hrîs-
!

toase Dumnezeul nostru, cela
j

ce prea înelepi pre pescari
aî artat, trimiându-le lor

j

II
Duhul Sfânt i prmtr’îniî Iu-

|
mea ai vânat, iubitoruie de

|!
oameni, mrire ie,

||
Stih

:

f n tot pmântul a ieit vestirea lor.,.

!j

Podobia; P re înelepciunea i Cuvântul.,.

||

Pre lumintorii î povuî-
||

torii lumii, pre cei ce au fost

|
începtur mântuirii noastre,

!
pre dumnezeeti ucenici ai

|
Domnului s-i ludm, c ne-

!|
au strlucit lumin, nou celor

|
ce eram întru întuiierec î tu-

li turor au artat pre soarele

I
slavei; pentru aceasta i r-

ii
tcîrea idoleasc au pierdut,

li propovedtiind Treimea într'o

II Dumnezeire. Deci, s ne ru-

||
gm ctre dânii: apostoli ai

îl
lui Hristos Dumnezeu, iertare

||
degreale cerei, celor ce prz-

ii
nuesc cu dragoste sfânt po-

li
menirea voastr.

|i

Slavii, j acum; a Nsctoarei,

Bucur-te, ceea ce prin In-

ii

ger ai primit bucuria lumii!

|

! Bucur-te, ceea ce ai nscut
||
pre Fctorul tu î Domnul!
Bucur-te, ceea ce te-ai In-

ii

vrednicit a fi maic fui Hri-

|

stos Dumnezeu!

La Cântarea a 7-a, Mucenica

:

V itejete svârind clto-
ria, mucenicilor, împo-

triva muncitorilor ai sttut;
c omorîndu-v trupurile pre
pmânt, ai luat viea ce-
reasc, sfinilor.
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Vineri ia Utrenie

.Dupfc iotâta Stihologie. Sedeinele Crucii,

glasul al 8-)> a:

I n mijlocul Edemului lemnul
jj

* a înflorit moarte, iar în
|

mijlocul pmântului lemnul a
]]

odrslîl viea; c mâncând
||

din cel dîntâiu, ne-am fcut
|

din nestriccioi striccioi;
|

iar dobândind cel de al doi- I

lea, am luat nestriccîune. C
|

prin cruce ai mântuit, ca un
|j

Dumnezeu, neamul omenesc*
j|

Stih: iu&l&i pre Domnul Dumnezeul nostru fi

i v închinai...

In raîu prin pom m’a golit
||

dintâiu vrjmaul, pentru mân-
|

care aducându-mi moarte;
|j

iar lemnul crucii s'a înfipt
jj

în pmânt, aducând îmbrc-
|

minte de viea oamenilor i
|

toat lumea s'a umplut de bu-
;|

curie. Pre aceasta vzându-o
|

înlat, s strigm lui Dum-
jj

nezeu prin credina cu un glas,
jj

popoare : plin este de slav I

casa Taî
jj

Slava, i acum: a Nsctoarei.
[j

Pre Cel ce S'a întrupat din j

curat sângele tu i s'a nas-
||

cut din tine, Curat, vzându-L
j|

spânzurând pre lemn în mij-
||

locul fctorilor de rele, te-a
||

durut la inim i ca Maic
plângând ai strigat : Vai mie,

jj

Ftuî meu, ce este aceast dum- I!

m
= t

nezeeascinespusrâtiduial m
a Ta, prin care a înviat fp- p
tura Ta? Laud milostivirea Taî p

La Cutarea a 7-a, Mucenica : m
fi | morîndprmînfrânarechi-

M

purile i micrile pati- |J
miior cele ca focul arztoare,
mucenicii lui Hristos au luat m
dar a goni boalele celor bol- p
navi i a face minuni, vieuind m
î dup sfârit. Cu adevrat p
minune preasîvlt, c oase gtf

goale izvorsc tmduiri ! Sîa- j&v unuia Dumnezeu i Fc- p
torului. 3BfM

Vineri Seara §
La . - canine strfgat-am... pimum ^lilLrile p* 3#
ui i cântau î îdiornela zilei, de isauâ ori. Apoi gj|
aceste Mucenicii alt- glasului '. rida Mineiu

fij
fMtr; >rihiFi Mucenice, glasul al •‘.-lea

: g|

M ucenici ai Domnului, tot

locul sfinii i toat
boala tmduii; ci i acum
rugai-v s se izbveasc din

cursele vrjmaului sufletele

noastre, rugmu-va.

Mucenicii Domnului, rugai
pre Dumnezeul nostru i cerei
sufletelor noastre mulime de
îndurri i curire de multe
greale, rugmu-v.

Mucenicii Ti, Doamne, ui-

tând cele din viea i neb-
gând seam de munci pentru
vieaa ce va s fie, aceleia

3*
33
33
84
34m
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S’a artat i cu oamenii a pe-
trecut C din fecioar curat
trup luând i dintr'însa ieind
cu luarea, un fiu este îndoit
în fire, dar nu în fee. Pentru
aceasta, pre AcestaDumnezeu
i om desvârit cu adevrat
propoveduindu-L, mrturisim
pre Hristos, Dumnezeul nostru.
Pre Careleroag-L,maic, care
nu tii de mire, s se milueas-
c sufletele noastre.

motenitori s’au artat; pentru
aceasta i cu îngerii împreun
se bucur. Pentru rugciunile
lor, druete poporului Tu
mare mil.

D e este vreo cuviin, de
este vreo laud, se cuvine
sfinilor; c sbiilor i-au ple-
cat grumajii pentru Tine, Cel
ce ai plecat cerurile i Te-ai
pogorit. Vrsatu-i-au sângele
pentru Tine, Cel ce Te-ai mic-
orat pre Tine Însui i chipul
robului ai luat; smeritu-s’au
pân la moarte, urmând sr-
ciei Tale. Cu ale crora rug-
ciuni, dupre mulimea îndu-
rrilor Tale, Dumnezeule, mi-
luete-ne pre noi.

Slav, a morilor; gînsa] al 8-len:

P lâng i m tânguesc când
gândesc de moarte i vd în
mormânturi zcând frumuse-
ea noastr cea zidit dupre
chipul lui Dumnezeu, grozav,
neslvit neavând chip; o mi-
nune! Ce tain este aceasta,
care s’a fcut pentru noi ?

Cum ne dm stricciunii? Cum
ne înjugm cu moartea? Cu
adevrat dupre porunca lui

Dumnezeu, precum este scris,

a Celui ce d adormiilor o-
dihn.

t acum, a Nsctoarei.

1 mparatul cerurilor, pentru
iubirea de oameni, pre pmânt

Sâmbt la Utrenie

Dup inlâiu Stihologie Sedelne mucenice,
glasul a] 8-lea :

Pfos'imln P arunca cea cu tain...

1 umintori înelegtori v’ai
artat, sfinilor mucenici,

c negura înelciunii o ai
împrtiat prin credin i f-
cliile voastre cele sufleteti
le-ai aprins i cu mirele Intru
slav ai intrat în cmara ce-
reasc; î acum rugai-v, ru-
gmu-v, s se mântueasc
sufletele noastre.

Stih:

M munat este Dumnezeu intru sfinii Si ..

Podobia : P re înelepciunea i Cuvântul...

L umintori pururea lumi-
noi, prin credin v’ai ar-
tat lumii, ca nite mucenici,
puindu-v toat ndejdea spre
Domnul i cu untuldeîemn cel
înelegtor al duhului, v’ai lu-
minat, sfini lor, candelele voas-



m
H tre cele sufleteti. Pentru a-

ceasta v’ai artat ca pahare

duhovniceti, vrsând ca nite
*8 ape oamenilor vindecri, prea

H ludailor mucenici. Rugai-v
H lui Hristos Dumnezeu, s d-
U rueasc iertare de greale, ce-

H lor ce prznuesc cu dragoste

H sfânt pomenirea voastr.

m
etih:

S îinilor celor ce sunt pre pmântul Lui...

H O morînd prin înfrânare

fs chipurile i micrile patimi-

H lor cele ca focul arztoare,

H mucenicii lui Hristos au luat

*j dar a goni boalele celor bot-

| navi i a face minuni, vieu-

1S ind i dup sfârit. Cu ade-

ff vrat minune preasîvit! c
§| oase goale izvorsc tmdu-
gj|

iri! Slav unuia Dumnezeului
nostru.mm̂

SJavfc, a morilor:

ig

H C ela ce prin adâncul înte-

i lepciunii cu iubirea de oameni

H toate le chiverniseti i ceea

H ce este de folos tuturor le

gjj
danteti, unule Fctorule,

m odihnete Doamne sufletele

Si adormiilor robilor Ti; c
H spre Tine ndejdea i-au pus,

H spre Fctorul i Ziditorul i
Dumnezeul nostru.

®S§ OOTOIHULU1 g» 815

i acum, * Nsctoarei;

P re tine i zid i liman te

avem i rugtoare bine pri-

mit ctre Dumnezeu; pre

Carele ai nscut, de Dumne-
zeu Nsctoare, ceea ce nu
tii de mire, a credincioilor

mântuire.

LA LAUDE

Punem StlMrite pe patru. Stihlrile mucenice,
glasul al S~lea, însi podobla :

C e v vom numi pre voi,

sfinilor? Heruvimi? C pre

voi S'a odihnit Hristos; Sera-

fimi? C neîncetat L-ai slvit

pre El; sau îngeri? C de
trup v'ai lepdat; au puteri?

Cci cu minuni lucrai. Multe
sunt numirile voastre i Înc
mai mari darurile. Rugaî-v,
s se mântueasc sufletele

noastre.

Mult v’ai nevoit, sfinilor,

luând brbtete munci dela

cei frdelege, pre Hristos

mrturisind înaintea împra-
ilor î iari mutându-v din

vieaf, puteri lucrai în lume,

tmduind pre cei bolnavi de
patimile lor; rugai-v, sfin-

ilor, s se mântueasc sufle-

tele noastre.

M ucenicii lui Hristos cei
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m nebiruii, biruind înelciunea

S
eu puterea crucii, v desftai
cu darul vieii venice. De

||
îngrozirea tiranilor nu v’ai

H temut, cu muncile fiind rnii

H v’ai veselit; i acum sângiu-
m rile voastre s’au fcut vinde-

cari sufletelor noastre. Ruga-
i-v, s se triâhtueasc suile-

ii tele noastre,m
H hi zaua credinei îmbr-
|| cându-v bine i cu chipul

H crucii într’armându-v, ostai

g prea puternici v’ai artat;

M tiranilor brbtete împotriv

H ai stat, înelciunea diavo-

li lului ai surpat; i fcându-v

||
biruitori, cununilor v’ai în-

M vrednicit Rugai-v pentru

M noi, ca s ne mântuim.m
H Slav, a morilor.

H Moartea Ta, Doamne,

gg
fcut pricin nemuririi, c de

H nu Te-ai fi pus în mormânt,
Sjf raiul nu s’ar fi deschis. Pentru

s
J

a

||
aceasta, odihnete pre cei ce

H s'au mutat, ca un milostiv.

i acum., & N&ee&toaxei.

Acopermântul tu, Nsc-
H toare de Dumnezeu Fecioar,

U|
este doctorie duhovniceasc,
c la dânsul alergând ne iz-

ihc

*

bvim de boalele cele sufle-

teti.

LA STCHOAVN

Stih Lrile molilor, facerea Sî. Teoîan,

glasul al 6-lea.

Podobie : O preaslvîtâ minune...

Ca un împrat mi-ai scris

slobozire, cu vpsele roii,

degetele Tale, sângerându-i
Stpâne, i roîndu-îe cu sân-

gele Tu. Pentru aceasta cu

credin Te rugm: cu cei

întâi nscui ai Ti nutnr-i
împreun i bucuria drepilor
Ti a dobândi învrednicete
pre cei ce s’au mutat la Tine,

Cel milostiv.

Stih: Fericii sunt pre cari i-aj alea i i-ai

primit, Doamne...

Sfinitor ai fost ca un om,
junghiat ai fost ca un miel,

jertf Te-ai adus Tatlui, sco-

ând pre ofti din stricciune.

Deci, ca un iubitor de oameni,
rânduete pre cei ce s’au mu-
tat în laturea celor vii, unde
se vars râurile desftrii,
unde izvoarele petrecerii cei

deapururea izvorsc.

Stih uffetele lor intru bunti se vor

sllui...

Cu adâncul înelepciunii
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OCTOrHULUT

Tale cei negrite, hotar pui

vieii si mai înainte vezi cele

ce vor s fie, la alt vîea
mui pre robii Ti. Deci, pre

cari i-ai luat, rânduete-i ia

apele odihnii, întru lumina

sfinilor, Doamne, unde este

glasul bucuriei i al laudei.

Slav, a morilor.

Cuvinte, nevzut fiind, de

o fiin cu Tatl i cu Duhul,

de pre un scaun, Te-ai ar-
tat cu trupul pentru mine
omul. Deci, ca un milostiv i
iubitor de oameni, lumineaz
cu frumuseile cuviinei i ale

podoabei Tale, pre cei ce

s’au mutat din vîea, Cela

ce eti începtor al vieii.

i acum. u MsctoareL

C a ceea ce ai zmislit pre

Cuvântul cel fr început al

lui Dumnezeu Tatl, cu în-

drzneala ta cea de Maic
cu deadinsul roaga-L s rân-

dueasc pre robii ti unde
este dntuirea neîncetat, a

celor ce se veselesc i te

laud pre tine, unde sunt

strlucirile cele venice si
-a J

dulcele glas a! celor ce prz-
nuesc, de Dumnezeu Nsc-
toare.

SFÂRITUL SEDELNELDR OCTOIHULUI DUPHE CELE OPT GLASURI
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LA CANONUL CEL MARE
Viaa Sfintei maicii noastre Maria Egipteanca, scris de Sfântul Sofronie, Patriarhul

ierusalimului.
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un lucru este a ascunde taina împra-
tului i slvit lucru a propovdui
faptele lui Dumnezeu", Aa a spus

îngerul ctre Tovit dup minunata recptare
a vederii — cci ii orbiser ochii — i dup
acele primejdii prin care a trecut i din care
a fost mântuit, pentru evlavia ce-o avea, A
nu pzi taina împratului este primejdios i
vtmtor, iar a tcea laptele minunate ale

lui Dumnezeu,, aduce primejdie Bufleiului,

Pentru aceea i eu, cuprins de frica de a
tcea laptele iui Dumnezeu i temându-m
de primejdia ce sttea atârnat deasupra
slugii care a îngropat în pmânt talantul luat

dela stpân, fr s scoat vreun folos din
el, nu voiu tcea deloc povestirea sfânt care
a ajuns pân Ia mine.

Nimeni s nu pun la îndoial cele auzite
de mine, alctuitorul acestei scrieri, i nici

s cread c povestesc eeva care dep-
ete adevrul sau s se mire de mreia

color întâmplate, Departe de mine gândul s
mint sau s falsific povestirea, în care Dum-
nezeu este pomenit. Nu mi se pare c este

lucru binecuvântat s sa cugete lucruri mici

i nevrednice cu privire la mreia Cuvân-
tului lui Dumnezeu întrupat i s se pun la

îndoial cuvintele celor care vorbesc despre
mreia Lui. Dar dac sg afl unii care la

cetirea crii de faa sunt oarecum izbii do
minunia povestirii i nu voesc cu uurin
sâ cread, $î cu aceia Dumnezeu s fie mi-
lostiv, cci ei, uitându-se la slbiciunea firii

omeneti, socotesc ou neputin de primit

cele spuse în chip minunat despre oameni,
încep deci aceast povestire. Ceic istorisite

s’au petrecut în vremea noastr i nî le-a

povestit un sfinit brbat, învat din copil'
rie s spun i s fac cele dumnezeeti.
Dar s nu atrag spre necredin pe cetitori

nici gândul c este cu neputin s se întâm-
ple o minune ca aceasta în vremea noastr,

C56CI
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Har„l Tatlui, dup cum a învat Solomon,

trece din neam în neam in sufletele cuvioase

i face prieteni ai lui Dumnezeu si profei

Este ins timpul s încep acea sfinit

povestire,

*
W *

Iu una din mnstirile din Palestina era un

brbat împodobit în via i în cuvânt, cres-

cut diu pruncie in moravurile i faptele cele

clugreti. Numele acestui brbat era Zosiina.

S nu socoteasc cineva, dup nume, e vor-

besc despre acel Zosîma, osândit adinioar

ca eretic din pricina învturii sale. Altul

este acesta i altul cellalt, iar deosebirea

între cei doi este mare, cu toate c amândoi

au avut acelai nume.

Acest Zosîma era drept credincios i dintru

început a trit ca monah in una din mns-
tirile zidite In vechime in Palestina. Râvn
avea pentru orice fel de nevoio pustniceas-

c i a ajuns destoinic în orice fel de înfrâ-

nare. Nu numai c a pzit toat rnduiala

predat de cei care B’au nevoit spre o astfel

de lupt, dar l ci însui a izvodit înc alte

multe nevoine, prin care cuta s supun
irupui duhului. Iar inta nu i-s greit-o. i
într'adevr btrânul a ajuns atât de vestit în

cele duhovniceti, încât adeseori muli din

monahii din mnstirile învecinate, ba chiar

i din cele îndeprtate, veneau la el ca s
fie povuii în ce privete îufrânarea. Cu toate

c btrânul avea o astfel de vieuire, totui

niciodat n'a trecut ou vederea studiul cu-

vintelor dumnezeeti, nici când se culca, nici

când se scula, nici când inea în mâini lucrul

su din care-i agonisea hrana* Iar dac vrei

s afli despre hrana gustat de e]
f Ii voiu

spune c un singur lucru avea el care nu se

poate ine ascuns i nici nu se putea termina,

anume cântarea neîntrerupt a psalmilor i
studiu] neîncetat al cuvintelor sfinte.

Se spune c btrânul a fost de multe ori

învrednicit cu vedenii dumnezeeti, fiind ilu-

minat de Dumnezeu. Cci, dup cum a spus

Domnul, cei care-i curâese trupul i sunt

pururea veghetori prin privirea treaz a su-

fletului lor vd vedeniile dumnezeeti ale

iluminrii i primesc de aici arvuna binelui

ce nu se ia dela ei.

Zosima zicea c din pântecele maicii sale,

ca s spun aa, a fost dat în aceast mns-

tire iar aici i-a îndeplinit pustniceasc sa

cale pân la al cincizeci i treilea an al

vieii. Dup aceasta ins, dup spusele sale,

a fost turburat de gândul c ar îi întru toate

desvârit i c n’a avut nevoie s învee

ceva dela altul. i dup mrturisirea sa gâu-

dea întru sine astfel;

„Se afl oare vreun monab pe pmânt,
care poate s m învee un chip nou de

pustnicie pe care s nu-] cunosc i nu I-am

fcut sau s fie în stare s m ajute cu

ceva? Se gsete oare vreun brbat, din

cei care tresc înelcpcte în pustie, care sa

m întreac în ce privete fapta i contem-

plaia ?
11

Pe când spunea btrânul acesîea i s’a a-

râtat cineva i i-a spus:

„Zosima, bine te-ai nevoit, atât cât era cu

putin unui om, i biue ai dus la capt
pustnlccseul drum. De altfel uu este nimeni

intre oameni, care s fie desvârit. Dar

lupta ce-i st îu fa este mai mare decât

cea dus pân acum, dei n'o cunoti. Ca s
tii ins c sunt înc i multe alte ci spre

mântuire, Iei, întocmai ca i Avraam acel

vrednic de respect între patriarhi, din p-
mântul neamului tu i di a casa printelui

Lu i du-te la mnstirea ce se afl lâng

râul Iordanului".

â*

MMm
¥&M
%%mmMm
**
a*

'm

*
® ¥

îndat btrânul, ascultând de porunc, a

ieit din mnstirea în care monahicete din

pruncie a vieuit. i ajungând la Iordanul cel

intre râuri sfânt, este condus de cel ce i-a

poruncit în acea mnstire, în care Dumne-

zeu a hot rit s fie. Dtând cu mâna in

poarta mnstirii i-a ieit Intru întâmpinare

mai întâi monahul însrcinat cu paza porii.

Portarul l-a dus Ia stare. Iar el, când l-a

vzut cu haina i chipul cnvioiei i c-i

faee metania obinuit monahilor, dup ce

i a dat binecuvântarea, l-a întrebat:

— „De unde vii, frate? Pentru care pri-

cin ai venit la noi, nite srmani clugri V“

— S spun de unde am venit, a rspuns

Zosima, nu mî-î de folos; dar pentru folo-

sin am venit, Printe ! Am auzit despre voi

slvite i vrednice de laud lucruri, cu pu-

tina s apropie sufletul de Ilristos, Dumne-

zeul nostru.

— Dumnezeu, frate, a zis ctre el stare-

ul, singurul caro vindec neputina ome-

Mm
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neasc, DJ Însui i pe tine i pe noi ne va
Înva dumnezeefiie Sale voi i De va in-

druma s facem cele ce se cade. Omul eu

fv pote fi de folos omului, decât numai s ia

^ aminte fiecare totdeauna de sine i e lucreze
cu minte treaza ceea ce treime, dobândind
în cele ce facem pe Dumnezeu ajutor. Darm dac, dup cum ai spus, dragostea ini Cum-

H neaeu tem mânat s ne vezi pe noi, smeri ii

clugri, atunci rmâi cu noi, dac pentru
aceasta ai venit. Iar pstorul cel bun, care
î-a dat sufletul pentru mântuirea noastr i

kk

kk

cheam oile iui pe nume ne va hrni pe
noi toi prin harul Duhului.
Acestea a spus stareul ctre Zc-sîma; iar

ei a fcut iari mentacie i a cerut bine-
cuvântare; i dup ce a rspuns: „Amin",
a rmas iu acea mnstire.w , *

.

!j_W V1 rS

g Zosima a vzut pe clugri strlucind în

j$g
lapte i in contemplaie slujind Domnului,

jtj Cântarea era necontenit, privegherea tot tim-
pul nouii, iar în mâini aveau neîntrerupt lu*

jjj
crul i in gur psalmi, Cuvânt deert nu era

l^
printre ei. Grija de lucrurile lumeti nu se

gfj
afla la aceia. Veniturile ce se socotesc i se

jîg adun îa fiecare an ca i grijile cu privire

H la via, griji care au tu vedere un câtig
bnesc, nici cu numele nu erau cunoscute

jj|g

do ei, Ci un singur lucru i cel dintâi era

Hi
cel râvnit de toi, anume c fiecare din ei

s fie mort cu trupul, dup cum au i murit

•f odat i nu mai tresc pentru lume i pen-
tru toate cele din lume- Hran neierminatâ
aveau cuvintele de Dumnezeu insuflate- Hra-

^ neau îns i trupul, dar numai cu cele. de
trebuina, cu pâine l ap, pe cât era fiecare

& Înflcrat do duornezeea sea, dragoste
Hi Vzându-le pe acestea Zosima, dup cum

însui & spus, sa întrea foarte mult sufle-

ca
teîe, pind înainte spre desvârirea ce-i

i^ sttea in fa i gsind împreun lucrtori

m care sâ lucreze in chip buu paradisul dum-
^ nezeesc.

Hi
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m
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Dup ce- au trecut multe zile, s’a apropiat
timpul in care s'a predat cretinilor s se
svâreasc sfântul i marele post. Atunci
monahii se eurâeau mai dinainte pentru
dumneseeasett patim i pentru inciiinarea

învierii lui Hnstos. Porile mnstirii nu erau
deschise niciodat, ci Încuiate totdeauna peu-

tru a îacc monahilor neturhurai nevoina
pustniceasc. Nici nu ei a voie sâ se des-

chid porile, afar numai dac vreun ma-
nHh ieta pentru vreo mare trebuina. Locui
era pustiu, ia? celor mai muli diatre monahii
din vecini nu numai greu de strbtut, dar
i necunoscut.

In mnstire se pstra din vechime o rân-

duial. Socotesc c din pricina acestei rân-

dueli Dumnezeu a adus pe Zosima la acea
mnstire. Oare este rânduii: a i cum se p-
zea, voiu spune aici.

In Dumineca ce s
fa obinuit s se nu-

measc întâia din sptmânile postului mare,
se svârea sfânta liturghie ca de obice iu i
fiecare se împrtea cu [ rea curatele i de
via fctoarele taine i mâncau puin, dup
cum era obiceiul. Dup aceasta restrângeau
toi îa biseric l fcând u-se îndelungat ru-
gciune i multe metanii, clugrii se îmbr-
iau cu srutare unii p j al 41, srutau i pe
stârci, îcâadu-l metanie i se rugau s \ ie
dea binecuvântarea, care le Le de ajutor
i de sftuire in nevoinofe ce le stteau
Înainte.

Dup ce se svâreau acestea, se deschi-
deau porile mnstirii î ieeau toi din m-
nstire cântând cu dulce voce: „Domnul este
luminarea mea î mântuitorul meu, de cinem voiu teme ? Domnul este seuiiiorul vkii
mele, de cine m voiu înfricoa?" i celelalte

stihuri ale ps. Imului. Ei lsau de multe ori

un paznic sau doi paznici în mnstire ; nu
ca s pzeasc averea cc se afla Mânuirii
— cci clugrii nn aveau ceva caro ar îi

putut fi luat de hoi — dar ca s du lase
biserica fr slujb dumnezeeasu.

Fie-care ti lua de ale mâncrii, dup cum
putea i dup cum voia. Umil lua cu sine

pâine pa msura trebuinei trupului; altul,

smochine; altul finîcc; altul legume uscate
muiate ! ap

;
altul nimic, ci mimai trupul

lui i rasa, cu care era îmbrcat; se hrnea,
de câte ori firea îl silea, cu ierburile ce
cresc Iu pustia I era pzit aceast rându-
ial i îegs cu sfinenie de fiecare din ei de
a nu ii unul de altul, cum se înfrâneaz i
petrece cellalt. îndat ce treceau Iordanul
se despreau unii de alii. Pustiul era mare
i niciunul nu se inlâlnea cu altul. Dar i
dac unul din ei vedea din deprtare veniad
pe altul spre el, se abtea din drum i se
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ducea în alt parte. TrEfa pentru el i pen-

tru Dumnezeu, cântând n cl ntrerupt psalmi

i gustând din hrana pe care o avra la În-

demâna.

Petrecând astfel toate zilele postului sp În-

torceau la mânltetire tn Dumineca dinaintea

sârbStorii tte via fctoarei învieri a Mân-

tuitorului, Duminecii, pe cere Biserica a prl-

'mft o sft ac nrzuTitese eu stâlpi rl, Atunci

se Interrea flecare având rod al n ten el el or

sate contiina sa care cunotea cum a lu-

crai $î seminele cror osteneli a fi Jucat

1

nimeni du întreba deloc pe coTilIfdt cum
seu tncechipB purtat lupta ce i-a stat în fa
Aceasta era rând uiala mnstirii l ea se

îndeplinea In chip desvârit. Fiecare dintre

el când era In pus 1 ie lupta cu sine însui

sub îndrumarea Ini Dumnezeu, fr s caute

sft placft 'oamenilor i nici sâ arate c tm

înfrâneszâ, CSd cele ce so fac de dragul

oamenilor î cete ce se svâresc pentru a

plcea oamenilor nu se ponte spune c aduc

vreun folos celui ce le svârete, ci dimpo-

triv mare pagub.

Atunci Zosîjna potrivit obinuitei orândueil

a mnstirii. a trecut Iordanul, ducând eu

sine puine «le mâncrii pentru nevoia tru-

pului i rasn. cu care era îmbrcat- Canonul

su de rugciune i-l îndeplinea strbtând

pustia; iar când trebuina trupului o cerca

gusta ceva.

Noaptea dormea Inlinzându-se puin la p-

mânt; ee bucura de puintel somn. acolo undo

îl .apuca seara. D !sdcdimino?i( isrîîncepefi

din nou s mearg având totdeauna locuri

aspre pentru mers. i avea dorina — dup
cum spunea — s ptrund în adâncul pus-

tiei, cu ndejdea s gEf'eascTi vreun printe

locuind în ca, in siare s -l duc spre ceea ce

dorea. i-i continua drumul cu fifirg'tin, ca

i mm ar fi zorit spre o locuin cunoscut

i faimoas A mers aa cate de douzeci de

zile. Când a venit vremea timîe/ii ate oprit

puin din mers l privind ctre rsrit i-a

tcut obinuita rugciune. Cci obinuia la

hotlii îta ceasuri ele zilei s-i întrerup ane-

voiosul mers i s se odihneasc puin stând

în picioare ca s cânte psalmi i s fac me-

tanii- Aa l (Acea el rugciunea.

m
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¥#

S*
V#
£*

cu o neîntrerupt plivire, vede din colina

dfn dreapta locului In caro sta si se ruga. po

la ceasuî dousprezece îvlnrtti-se o umbr ca

un trup do om. Mal întâi a'a eoerlnt l tre-

mura din tot trupul, bnuind c vede o n-

lucire diavoleasc. Dup ce a fcut semnul

crucii i a dat la o parte frica — cci rug-

ciunea S se terminase — l-a întors privirile

l vede In adevr pe cineva mergând spre

miazzi. Vedenia era cu trupul gol, neagr

la trun, iucgrltâ ca din pricina ariei soare-
•

Tul
;
prul capului li era alb ca lâna. dar i

acesta puin. încflt nu Vecea mal jos de gru-

mazul trii nu lui. Când B vzut asta ZnsimQ,

a’a fcut de bucurie ca o floare; i vesel de

minunia privelitii, a început s alerge spre

Incul sure care rp- zorîa l vederi- a. Cu nes-

pus himurie se bucura, cuci iu toat scur-

gerea acelor zile n'a pu'nt s vad chip ome-

nesc, de h ni mal sau de sb urtoare, c,b-p sau

umbr pmânteasc sau umbra vreunei vie-

uitoare. Cuta deci s cunoasc cine este

Dur pe când cânta psalmi i privea la ccr,

st*

st*

m

vedenia i din ce loc. pe n Leuc ndâjdilo c j*
va vedea mari lucruri.

Vedenia îns când a îuolcs c Zosirna vine

început s fug i s **
de departe spre efl, a m^r^us <sq v
alerge sure adâncul nustiei. Zoslma, ca i

cum l-ar fi uitat de btrânee,, b^ înc ue- v*
inând seam nici de oboseala drumului se

îndrepta zor indu- ee B ajung pe cel ce fugea.

Urmi urmrea, cellalt ora urmrit. Mersul

lui Zosirna Ins era mei iute i încetul cu

încetul u ajuns mai aproape de cel ce alerga.

Când s’a «proptei încât putea si se aud i
vocea, a început Zosinn s strige i s dea

drumul cu lacrimi la. astfel de strigate ;

„Pentru ce fugi do mine, un btrân l un

Pctos? Ateapt-m, rohule al lui Dumne-

zeu, oricine ai f r ,

pentru numeîn lui Dumne-

zeu, pentru care lo oneti în aceast pustie !

Afeapt-m pc mine, neputinciosul i ne-

vrednicul, pentru ndejdea pe care o ar în

schimbul ostenelii tale. Stei i roag te i brae-

cuviuteaz pe btrân, neutru Dumnezeu, c-
ruia du ba fost scfi rl do nimeni mcicdsl !“

Pe când Zosima înlcrimat spunea aceste

cuvinte, alergau amândoi spre un loc care

avea înfiarea unui pârâu uscat. Îmi dau <u

prerea ins câ acolo n‘a fost niciodat p&râu

— cci l cura s’ar gsi un pârâu îu acel loc? —
ci c locul a dobândit doi a natur o astfel

dc iofia re. " *
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Dup ce-au ajuns amândoi la locul mai
sus pomenit, fptura omeneasc ce fugea
înaintea lui s’a ccborît in vale si s'a urcat
iari pe malul cellalt, Tar Zosima, obosit

i ne mai putând s fug, a stat pe cesîâlalt

mal aJ locului cu înfiarea de pârâu. i a
adugat lacrimi Ia lacrltp; i plânsete la plân-

sele, încât tânguirile iui puteau s ajung
pân deiarte. Atunci artarea trupeasc de
pe celalalt mal a dat drumul unor astfel de
cuvinte :

„Printe Zosima, penlru Domnul iart-mâ,
dar nu pot s m întorc i sm art in fcja

ta astfel. Sunt îemee i, dup cum vezi, goal,
iar ruinea trupului meu o am neacopcrlf-
Dar dac voetî cu tot dinadinsul s drueti
binecuvântarea unei femei pctoase, arnncâ-
mi rasa cu care eti îmbrcat, ca s-mi as-
cund cu ca neputina ferneeasc i s m
întorc spre line i s primesc binecuvânt-
rile tale'

1
.

Atunci cutremur i rtcire a minii a cu-

prins pe Zosima — dup cum spunea — când
a auzit c 1 cheam pe nume, Cci brbatul
fiind ptrunztor la minte i prea înelept în

cele dumnezeeti, cunotea c dac acea
fptur n’ar fi fost luminat de harul profetic

negreit c nu l-ar fî chemat pe nume pe el’

pe care niciodat nu l-a vzut i despre care
niciodat n a auzit.

Cu grab deci a îndeplinit ce i s'a porun-
cit; i desbreând haina veche î rupt ce o
aveaT i-a aruncat o stând întors cu spatele.
Iar ea a luat-o i i-a acoperit unele prtî
ale trupului, care trebuiau e fie acoperite
mai mult decât altele.

Dup aceasta sc întoarse spre Zosima i-j

zise :

— Ce i-a venit în minte, printe Zosima,
de a vedea pe o femee pctoas ? Ce vrei
s afli dala mine sau s vezi la mine. de nu
ai pregetat s& te oboseti atât de mul! ?

Zosima, încîîuâudu-si genunchii la pmânt,
cerea s fie binecuvântat dup obicelu, iar

ea ii fcea metanie. i amândoi se micau
spre pmânt, fiecare cerând s fie binecuvân-
tat de cellalt. Nimic altceva nu se puica
auzi dala amândoi decât; „Binecuvinteozs E“

Dup mult trecere de vreme, a spus fe-

meea ctre Zosima;
— Printe Zosima, ie i se cuvine s bine-

cuvântezi i s te rogi pentru mine, cci tu

eti cinstit cu vrednicia preoiei : tu, de muli
ani stai in fata sfântului altar i de multe ori

ai svârit dumnezeeti le taine.

Cuvintele acestea l-an aruncat pe Zosima
în mai roare fric i nelinite, Btrânul tre-

mura, era pliu de sudoare î suspina, far gla-

sul i se tia. i-l gri cu rsuflare greoaie
i întrerupt

:

— Este lmurit, duhovniceasc maic, din

felul tu de viat chiar, c te-aî apropiat de
Dumnezeu i c în cea maî mare parte ai

murit pentru lume. Dar mult mai lmurit este

barul dat ie, pentruc m’ai chemat pe nume
i m'flî numit preot, pe mine pe care

niciodat nu m’ai vzut. Dar pentruc harul
nu se cunoate din vredniciile pe care le are
cineva, ci este obinuit s fie cunoscut din

darurile sufleteti, pentru aceea, pentru Dom-
nul, bînecuvintea 2*m i roagiMe pentru
mine, care am nevoie de ajutorul tu
Supuuâudu-se deci st&ruiulii btrânului, fe-

meea a zis

:

— Binecuvântat s fie Dumnezeu, caro se

îngrijete de mântuirea oamenilor i a sufle-

telor!

i dup ce a zis Zosima : „Amin", s’au scu-

lat amândoi din genunchi, iar femeea a zis

btrânului

:

—«Pentru care pricin, omule, ai venit la

mine pctoasa ? Pentru care pricin ai ve-
nit s vezi o ie mec lipsit de orice virtute ?

Afar numai dac hstrul Sfântului Duh nu te-a

cluzit s îndeplineti cu timpul vreo slujb
de trebuin trupului meu. Spune-mi cum
vietueso cretinii astzi ? Cum crmuesc îm-
praii? Cum este pstorit Biserica?
— Iu puine cuvinte, maic, a spus Zosima

Ctre ea, prin rugciunile tale cuvioase, Hris-

tos a druit tuturor pace statornic. Dar pri-

mete rugciunea nevrednic a btrânului i
roag-te pentru toat lumea i pentru mino
pctosul, pentru ca s nu* rai fie fr de rod
întinderea pustiului acestuia.

— ie i se eade, printe Zosima, i-a rs-
puns ea, s tc rogi pentru mice i pentru
toi, cci dup cum ai spus ni vrednicia preo-
easc i spre aceasta ai fost rânduit Dar
pentruc datori suntem s facem ascultare,
voiu îndeplini cu drag inim porunca.
Dup ce a spus acestea, s'a întors ctre

rsrit i ridicându-i ochii în sus i înâltân-
du-i mâinile, a început s se roage în oapt-



m
m
*3
33m
33m
33

*3

*3

*3

*3

*3
*3

*3
*3
*3
*3
*3
*3
33
33
*3
33

*9$ MARIA EGIPTEANCA g^ 823

Glasul ei nu se auzea lmurit, aa eâ Z-osima

n’a putui s îneleag nimfe din rugciunea
ei. Ei sttea, dup cum spunea, c.u privirile

aplecate Ia pmânt, tremurând, iar s ros-

teasc ceva. Zosima s*a Jurat luând pe Dum-
nezeu martor de cele spuse, c ridtcându-i

puin ochii dela pmânt, a vzut-o in timpul

rugciunii ei îolal ea uu cot dela pnlânt,

iocât se ruga stând în vzduh. Când a vzut
aceasta l-a cuprins maî mare fric si puter-

nic nelinite
;
nu îndrznea s roie:- sc ceva,

ci spunea numai in el însui : ..Doaree milu-

etel“ In timp ce btrânul sta la pmânt un

gând de sminteal 1-a trecut prin minte

„Oare nu cumva este un duh râu i se face

c se roag ! ?

Dup ce femeea i-a terminat rugciunea

s'a întors, a ridicat pe clugr i a zis:

— Pentru -ce, printe, te turbur gândurile

i te sminteti cu privire la mine. c sunt

duh i c m prefac c m rog ? Fii deplin

încredinat, omule, c fenice pctoas surt

i am fost dealtfel întrit cu sfântul botez.

Nu sunt duh, ci pmânt i cenua i. intr'uii

‘cuvânt, trup oare n’a gândit nimic duhovni-

cesc.

Spunând acestea îi pecetluete cu semnul

crucii fruntea, ochii, buzele i pieptul, zscând

k$ astfel

:

— Dumnezeu, Printe Zosima, s, ne izb-

veasc de cei ru i de luturile s^le, cci

mare este puterea diavolului împotriva noas-

tr.

Când btrânul a auzit i a vzut acestea,

s’a aruncat la pmânt i a cuprins cu mâinile

picioarele ei, spunând cu lacrimi'

— Te jur, în numele lui Hrisios, Dumnezeul

nostru, care S'a nscut din Fecioara, pentru

care goliciunea aceasta o pori, pentru care

-ai istovit trupul acesta, s nu ascunzi nimic

robului tu, cine eti, de urda, de când i
în ce chip ai locuit în pustia aceasta. Nimic

s nu ascunzi dîn faptele tale, ci pe toate

sa le povesteti, ca s faci cunoscute mre-
i jle lui Dumnezeu. Cci dup cum este scris,

ce folos are înelepciunea ascuns t co-

moara îngropat? Spuue-mi toate, pentru

Domnul, Nu mi lc vei spune pentru laud

sau pentru fal. ci ca s m incuuotiînez

i

pe mine, pctosul i nevrednicul Cred in

Dumnezeu, pentru care treti i ai vieuit,

c pentru aceasta am fost cluzit in pustiul
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acesta, ca Domnul s fac cunoscute faptele

taie. Nu este in puterea noastr a ne împo-

trivi judecilor lui Dumnezeu- Cci dac
u'ar fi fost bine plcut Iui HHstos Dumnezeul

nostru, ca s îii cunoscut de mine, f s se

tie cum te nevoeti, n’ar ff îngduie s fii

vzut de cineva i nici pe mine nu m'ar fi

întrit s merg atâta calc, pe mine care

niciodat n'am voit i nici n’am putut s ies

diu chilia mea.

Dup ce printele Zosîma a spus acestea

i mai multe altele, femeea l-a sculat dela

pmânt i i-a spus:

— M ruinez, printele meu, sâ-i spun

ruinea faptelor mele. Iart- m, penru Dom-

nul- Dar de vreme cc ai vzut trupul meu
gol atunci s-i desgolesc i faptele mele,

ca sâ cunoti de cât ruine i neruinare

cs le pliu sufletul meu. Nu din pricin de a

eu m Jâu ; a, dup cum socoteai n'am voit

s-i povestesc faptele mele — cci cu ce

am a m luda ou, care am fost vas ales al

diavolului? tiu îns c dac voiu începe

s-mî povestesc viaa, vei fugi de mine, cum

fuge cineva de arpe i nu vei suferi s auzi

cu urechile faptele nebune svârite de mine.

i le spun, fr s las ceva deoparte. Dar

mai întâi, te j.u3% s nu încetezi de a te ruga

pentru mine, ca s gsesc mil în ziua ju-

decii.

i lu timp ce btrânul lcrma fr Înce-

tare. femeea a început povestirea vieii ei,

grind aa

:

H'

&

— Eu, frate, sunt de loc dîn Egipt, l
Je când

eram de doisprezece enl i triau prinii

moi, am lepdat dragostea ia de ei i nTani

dus in Alexandria. MM ruine sa m gândesc

cum ^dela început mDam stricat fecioria î
cât d e note frânat i nesioas îmi era pa-

tima împreunrii. Dar este maî cinstit ca s
i-o spun acum. Aceasta l-o voiu istorisi pe

scurt ca s cunoti firea mea ptimaa i
dorul meu dup plceri. Timp de mai bine

de aptesprezece ani, iart-in, i-am petre-

cut în dragoste public, supus fiind destr-

blrii, i pe adevr m jur, nu pentru plat,

cci n'am luat nimic dela cei care de multe

ori voiau s-mi plteasc, Acest chip — de

a-mi satisface dorina în (iar — l-am nsco-

cit pentru a face s atrag luarea aminte a

câtor mai muli asupra mea- Iari s nu
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crezi cumva c nu Itiatrj bani pentruf erRrn

bogat. Nu. ccf triam ca o ceretoare sl

adeseori torceam râli. Aveam ins o poft
nesioasa si o dorin neînfrânt de a m
tvli in noroi, Aneasta socoteam c este

scopul vieii, de a batjocori neîncetat frunii.

Ducând deci o astfel de viata, vd Intr'o

var norod mult de brbai d ixi Libia sî din

Bei rt alergând snre mare. Am întrebat pe
umil care se af ! a atunci întâmpltor lâng
mine :

— Unde se zoresc oare brbaii acetia
care alearg?
Acela mi-a rspuns:
— Se duc cu toii Ia Ierusalim de srb-

toarea înlrii cinstitei Cruci, cere se prz-
tiuete peste puine zile-

— Oare nu m vor lua i pe mine. i-ani

spus ac-îuia, dac voin voi sS-i urmez?
— Dac ai bani de drum i de hran, nu

te împiedec nimeni,
— In adevr, frate, i-ara spus. n'sin bani

mei de drum si nici de hran. Dar m duc
si eu si m urc în un*1 din corbiile ne care
le-au tocmit si m vor hrni, chiar dac nu
vor. Trup am i-I volu da in locul banilor de
drum.

Pentru aceasta am voit s plec, — si-i cer
Iertare printele meu, — pentru ca s am
mai muli îndrgostii la cheremul patimii

mele. i-am spus. printe Zosima, s nu m
sileti s -i spun neruinarea mea. M cutre-

mur. Site Domnul c te pângresc i pe tine
i vzduhul r.ti vorbele mele.

Zosima. udând pmântul" cu lacrimi, i-a

rspuns:
— Spune, pentru Domnul, maica meaj

Spune I S nu întrarupi firul unei asemenea
povestiri folositoare.

Iar ea reluând povestirea a -adugat aces-
tea :

— Aa dar acel tânr aplecat râzând când
a auzit neruinarea cuvintelor mele. Eu îns
aruncând furca, pe care o purtam — cci se
întâmpla s’o port din când in când — am
atergat la mare, «colo unde vedeam c se
zoresc oamen r

i. i vzând pe câiva tineri,

cam zece la numr sau chiar mai muli, c
stteau pe rm (Mnuesc c ateptau pe ali
tovari de cltorie, cci cei care veniser
înainte se urcaser în corbii] cu trupurile
i micrile pli&e de via i de putere i

m
pârâudu-mi -se îndestultori pentru scopul ce

urmream, am sritei: neruinare, dup cum
îmi era obiceiul, in nrjlocul Tor, „Luai -mii

si pe mine, le-am spun, unde plecai fi nu ^
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Cn astfel de sârguîn am ajuna în Ierusa- H4

v voiu fi nefolositoare®. Dup ce am spus sî

alte cuvinte mai neruinate. î-am pornit pe
toi po râs D3r când au vzuf struina mea
in neruinare, m'ati Ttiat i m'au dus în co-

rabia pe care o aveau tocmft — raci între

timp au venit si aceia dîn pricina crora
stteau pe rm. Din aceast clip em început

cltoria pe mare.

Iar cele c c-su urmat dup Aceasta. cum
i le voiu povesti, omule? Ce fel de limb le

va rosti sau ce auz va primi faptele svâr-
ite în corabie în timpul cltoriei ? Cum îi

voiu povesti faptele pe oare i-am silit s le

fac nenorociii împotriva vofnel lor? Nu
exist chip de destrblare, din cele ce se

pot spune i din cele ce nu se pot spune,
pentru oare s nu fî fost învtoare acelor

nefericii. Eu. printele m^u.m minunez cum
de n'a înghiit marea destrblrile rre’e.

Cum de nn i-a deschis pmântnl gura i nu
m'a cufundat de vie în iad. pe mine care am
prins In lanuri sttea suflete. Bnueec. îns&

c Dumnezeu cuta rociuta mea. cci nu
vrea moartea pctosului

; El este îndelung
rbdtor st ateapt întoarcerea.

lim. Tar în zilele petrecute în ora, înainte

de srbtoare, sm fcut fapte la fel cu cele-

lalte, dar mai vârtos i mai rele. cci n’am
fost îndestulat cn tinerii, pe care i-am avut

pe mare i mi-aii slujit pe cale. ci m'atn fo-

losit i de nni’i alii, locuitori din Ierusalim

i strini, strângândiH pentru aceiai scop.

C^nd a sosit sfânta srbtoare a înlrii
Crucii, an umhlam ca $i mai înainte de oolo-

colo. ca s na sen esc sufletele tinerilor. Foarte

H*
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dedîmîneat sm vzut pe toi c a’earg
la biseric. Am plecat, f eu alergând împre-

un cp coi care se grbeau si am ajuns odat
cu eî io pridvorul bisericii Când a venit <£
m
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timpuT dumnezeefei inlrî. m împingeam
în mulime sillndu-m s intru împreun cu
poporul l m’atn apropiat eu ticloasa cu
mult trud si nduf de ua prin care se pu-
tea Intra In biserica, unde se arta lemnul
de via fctor. Câud îns am pit pragul
uii. toi ceilali an intrat neîmpiedecai

;
pe

mine insa m"a oprit o putere dumnezeea«câf
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neîngduiodu-mi s intru. Iari m’am tmprâ;
dar am fost respins si m’m vsu din nou
stând singur tn pridvor Socotind c din pri-

cina slbiciunii femeesti s’a infâmpM «cepsta.
m’am amestecat iari ou alii sî m sileam
pe cât puteam, fcându-ml lor cu roatele îm împingeam. Dar m’fim ostenft tn radar.

Când nemernicii 1 meupfeforn clcat dtp nou
pe prag. biserica a primit pe ceilali fr s
împiedece pe cineva, numai pe mine neferi-

cita, nu m primea, ct o putere mare m’a
împiedecat întocmai ce o mulime orudnft
de ostai, creia i s’a porno nit s-mi închid
Intrarea, $i am rmas iari în pridvor,
T>up re am fcut sî »m ptimft aceasta de

trei f de patru orî. am oho^t i nu mai
aveam nutere nicf s m împing nici s m
îndes, cci trupul meu osteuiRp foarte tare
din pricina Tngbesuelfî. M'am întors dori am
plecat sî «m s*at în coltul curii bisericii

Abî« atunci mi-a ven f t in minte oricine rare
m’a împiedecat s vd lemnul dc viat fc-
tor. Cuvânt mâniuitOT a atins ochii inimii

rtieie, arfSndu-mf r noroiul fapteior mele
a fost acela care mj-a închis intrarea.

Am început s plâng. s m târgui. si s-mi
bat pieptul, scoând suspine dîn adâncul inimii

mole. Pe când nlângeam- vd deasupra locu-
lui în care stteam c se afla icoana prea sfin-

tei Nsctoarei do Dumnezeu si zic. uitârdu-m ctre ea cu statornicie

;

„Fecioar Stpân. cstp ai rsfiri dup
trup ne Dumnezeu Cuvântul. tiu. tiu c nu
este cuviincios sf nfoi binecuvânta^ ea eu.

atât de necurat, atât spurcat s vd icoa-

na ta. a uimirea Fecioarei, a celei curate,

oare al trupul si sufletul curat si neîntinat.

Este drept s fin imit eu. pierduta de tine,

care eti curenia i s te rlosgufi do mine,

Dar do vreme ce dup cum «w surit. Dum-
nezeu ne care L-aî nscut, neutru aceasta R'a

fcut om ca s cheme pe pctoi Ta pocin,
ajut- mî mie singura care p’am pe cineva
într’ajutor. Poruncete s mi se lucr due s
intru în bfserie, S uti m lipseti s vd
lemnul pe care S'a rsfignît Dumnezeul ns-
cut dîn tine. Care l -a dat propriul Su sânge
pre de rscumprare pentru minâ. Porun-
cete Stpâpâ. s-mi fie deschid t mfc ua
dumnez“eiej închinciuni a crucii. Dumne-
zeului nscut din fine te dau chezuitoare,
c niciodat nu vofu mai pângri acest trup

prin vreo împreunare ruinoas, iar dup ce

voiu vedea letnrml Crucii Fiului tu, m, voiu

lepda numai decât de lume sî de toate cele

din lume si îndat plec acolo urde tu ca o
chezftuifosro a mântuirii mele m vet povâ-

uî i m vei îndruma".

Dun ee am spus acestea, ara cptat prin

ardoarea credinei un fel de încredinare l
având deplin ndejde în milostenia Nsc-
toarei ie Dumnezeu, m'ara micat dîn Tocul

unde am stat i mî am fcut rug ciur ea. Am
venit iari l m’am amestecat cu eei care

intrau. Nu mal era nimeni care s m dea
îndrt , nimeni care s m împiedece sm
artronfl do ua. prin care am intrat In bise-

rici. Fric m’a cuprins i mirare; eram cu

totul sdruncinaa i tremuram. Când am ajuns

la ua sigilat pân atunci pentru mine, toat
puterea care la început m’a împiedecat acum
îmi înlesnete dinainte Intrarea. Astfel am
intrat fr osteneal

;
astfel am ajuna înlfiun-

trul celor sf E n te- Am fost învrednicit cu ve-

derea fctoarei de via Cruci, am vzut
tainele lut Dumnezeu f eram gata s uri*

mosc pocina. Dup ce eu, nenorocita, m’em
aruncat ia pmânt i m’am închinat acelui

toc afânt. am alergat ieind, zorindu-m spre

eh ezasuitoare a mea.

Când am ajuns iu acel Toc ÎP care a fost

subscris zanîsul fgduinei, mi-am p7ecat

genunchii înaintea pururea Fecioarei i Ns-
ctoarei de Dumnezeu i am spus aceste

cuvinte

:

„Tu, Stpân prea bun, î-ai artat fa$ de

mina iubirea ta de oameni. Nu te-sî dezgus-

tat de rugciunile unei nevrednice. Am vzut
slava pe care tiu este drept b'o vedem noi

coi pierdui Slava lui Dumnezeu care pri-

mete prin tine pocina pctoilor! Dar ce

voiu gândi mai mult sau ce voiu rosti eu. p-
ctoasa? Este timpul, Stpân, s fie înde-

plinit fgduina, pe care am fcut-o, tndru-

meaz-mâ acum upde porunceti. Fii acum
învtoarea mântuirii mele. povuîndu-m
pe calea care duce la pocin 1

'.

Si zicând acestea am auzit din deprtare
strigând: „Dac vet trece Iordanul, bun o-

dîhn vei gsi î“ Ascultând aceast voce, sî

flînd încredinat c aceasta pentru mine a’a

întâmplat am stîgat cu lacrimi i am zis Ns-
ctoarei de Dumnezeu

:

„Stpân, Stpân, nu m prsi 1“

ui

tîtuttuuntmmtntuuunutmtnnnnninuntnmttt^
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Dup ce am strigat acestea, am ieit din

curtea bisericii,
*

* =h

Când am ieit, un om m'â vzut i mi-

a

dat trei moneda, zicâodu-mi: ..Primete-le

pe acestea, maic!* Le-am luat, am cumprat
cu ele trei pâini i le-am socotit drept pâini ale

binecuvântrii. i am întrebat pe negustorul
caro tn l-a vândut pâinile: „Care este. omu’e.
calea care duce Ia Iordan ?” Aflând poarta
oraului care duce spre prile acelea, am
ieit alergând l mergeam lcrmând. Din în-

trebare în înfrehare am ajuns. Dup ce am
mers toat ziua — cci era pcla ceasurile
nou dimineaa, dup cât bnuesc, când am
vzut crucea — am ajuns pcla apusul soa
relul la biserica Sfântului loau boteztorul
care se afl alturi de Iordan. închinaudu-m
mai întâi în biseric, m am coborît îndat la

Iordan si mi-am splat faa i mâinile cu apa
aceea sfânt. Duc aceea ni’am împrtit în

, biserica înainte Mergtorului cu prea curatele

i de via fctoarele taine. Am mâncat ju-

mtate dintrVi pâine, am Mut ap din IordaD
'i nr’am culcat noaptea pe pmânt. A doua
zi de diminea am trecut pe malul cellalt
cu o mica barc pe care am gsit-o acolo.

SI iari m’ara rugat dc îndrtimtoarca mea
s m cluzeasc acolo unde îi este cu
bun plcere.

Aa am ajuns in acest pustiu. De atunci

pân astzi m’am deprtat fugind. Slâluosc
în aceast pustie, ateptând pe Dumnezeul
meu, care mântuete de dezndejde i de
vifor pe cei care se întorc Ia El.

— Câi ani sunt maica mea, l-a spus Zo-
siiua, dc când sllueti iu acest pustiu?

- - Dup cât bnuesc, i-a rspuns îemeea,

sunt patruzeci i apte de ani de când am
ieit din oraul sfânt.

— i ce ai gsit sau ce ai avut ca hran,
maica mea ?

— Am trecut Iordanul ducând cu mine
dou pâini i jumtate. Acestea, încetul cu
încetul, useându-se s’au împietrit i în câtva
vreme mâueându-lo le-am terminat,

— i astfel ai petrecut cu uurin scur-

gerea atâtor ani, fr s te turbure marea
schimbare ce s'a svârit cu tine?
— M'al întrebat acum, printe Zosima, i-a

rspuns femeea, un lucru de care m cutre-

mur s i vorbesc. Cci dac îmi voiu aminti

atât de multe primejdii pe care le-am suferit

i de gândurile caro cumplit m'au turburat,

m tem ca nu cumva s fiu iari cuprins
de ele.

— S nu lai nimic maica mea, a grit
Zosfma, din ceea ce al s rni vesteti. Cci
te-am întrebat de acesta pentru ca s mile
ari pe toate, fr s lai ceva de o parte,

— Crede-m, printe, i-a zis ea, c am
petrecut aptesprezece ani in acest pustiu,

lu;tâcriu-ma cu poftele mele nebuneti ca i
cu nite fiare slbatice. Când încercam s
gust din hran doream crnurile l petii pe

care ii are KgiptuL Doream butura de vin,

atât de plcut mie, rei am but mult vin

pe când eram în lume. Aici ins ulei ap nu
aveam s gust. Ardeam de sete în chip

groaznic, dar de nevoie sufeream. Intra îus
în sufletul meu i pofta necugetat a cânte-

celor desfrânate, turburându-m chinuitor s
cânt cântecele drceti pe care le-sm înv-
at. Dar cu îndat lcrmam i-mî loveam
pieptul cu mâinile i-mi aduceam aminte de
fgduina ee-am fcut- o când am plecat în

pustie. M duceam cu mintea la icoana Ns-
ctoarei de Dumnezeu, chezuîtoarea mea,
i plângeam în îaa ei, cerând s alunge

gândurile mele cele rele, care atacau astfel

nenorocitul meu suflet. Dup ce lcrmam
îo deajuns i-mi bteam cu putere pieptul,

vedeam o lumin care strlucea împrejurul

meu. i din aceast clip peste potopul de

gânduri, venea o linite statornic.

Dar cum îi voîu povesti, printe, gândurile

care m mânau iar-i 'a desfrânare? Foc se

aprindea înluutrul nefericitei mele înimi;

toat m ardea i m aâa spre pofta împre-

unrii. îndat ce îns un gând ca acestam
atcu, m aruncam Ia pmânt i udam p-
mântul cu lacrimi, socotind c apare chez-
uitoarea mea, ca o aprtoare în faa mea,
clctoarea de lege i ceream pedeaps pentru

clcarea fgduinei. Nu m sculam deJa

pmânt — se i întâmpla s stau la pmânt
zl i noapte — pân ce nu m lumina acea
dulce lumin i-mi alunga gândurile ce m
turburau. Ochiul gândirii melc deci îl îndrep-

tam totdeauna, fr încetare, spre chezui-
toarea mea, rugându-o s fie intr’ajutor

aceleia care trecea prin atâtea primejdii in

nesfâritul putiului. i aveam un ajutor i
un aprtor spre pocin. Aa am petrecut
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vreme de aptesprezece ani, Iuptându-mS cu
mii de primejdii Dar din acea vreme î pân
astzi, ajuttoarei mea a fost JâDgS mine în

toate, cluzlndu-m prin toate.
— N'ai avut nevoie de hran sau de îmbr-

cminte? i-a spus Zosima.
Dup ce am sfârit acele pâinu precum

{i-am spus mai înainte, m’am hrnit timp de
aptesprezece ani cu verdeuri si cu altele
ce se gseau în pustie- Iar îmbrcmintea pe
care am avut-o când am trecut Iordanul s’a

sfâiat rupându-se. Am suferit mare chin i
din pricina frigului, dar si din pricina cldurii
Din cauza aricei ardeam, îar din uri cina ge-
rului îngheam i tremuram, aa c de multe
ori cdeam Ia pmânt- i rmâneam aproape
fr rsuflare i nemicat. M'am luptat deci
cu multe î felurite nevoi i ispita nenorocite-
Din acei timp îns î pân acum puterea

lui Dumnezeu a pzit în multe chipuri pc-
tosul rr eu suflet l smeritul meu trup. Cci
am dobândit o hran neîmpuinat — ndej*
dea mântuirii mele — gândi n du-m numai
de]a câte rele m’a mântuit. MS hrnesc fîm
aconr cu cuvântul lui Dumnezeu, cere ine
toate. Nu numai cu pâine va tri omul, iar

cei care a'r lepdat îmbrcmintea pcatului
eu piatr s'au îmbrcat, dac d'eu avut aco-
permânt.
Când a auz1

! Zosîma c a amintit i citate

din Scriptur, din cariile Iul Mnisi. din Iov
l din cartea Psalmilor, î-a apus:
— Ai citit cartea Psalmilor, maica rrea sau

alte cri?
Când a auzit acestea a zâmbit i a zis b-

trânului :

— Crede-ni. omule, c n'iim vs zut de când
am trecut Iordanul pc alt om decât astzi
chipul tu. Dur nici fiar slbatic sau alt
vieuitoare n'am zrit de rând am vzut acest
pustiu. Iar carte n’etn învtat niciodat. Nici
n’am auzit pe cineva cântând sau citind

psalmi. Cuvântul Tui Dumnezeu îns, care este
viu i lucrtor d omului cunotin.

Aici este sfâritul povestirii mele- i îae i
acum ceea ce am fcut când am început po-
vestirea : te jur i acum pe întruparea Cu-
vântului iul Dumnezeu, s te rogi pentru
mine pctoasa.

£
+ *

Dup ce a spus acestea i i- a sfârit aici

povestirea s'a pornit s fac metanii.

Btrânul a strigat iari cu lacrimi

:

„Binecuvântat este Dumnezeu care a fcut
lucruri mari i minunate, slvite l neobi-
nuite, crora nu este numr. Binecuvântat
este Dumnezeu, caro mi-a artat cât de multe
lucruri druete celor care se tem de El. Cu
adevrat Doamne, n'ai prsit pe cei care te

caut pe tine
u

.

Femeea ins punând mâna pe btrân nu
î-a Îngduie deloc s fac metanie, ci i-azis:

— Te jur pe Mântuitorul Iiristos, Dumne-
zeul nostru, omule, s nu spui ia nimeni ni-

mic din cele ce-ai auzit pân când Dumne-
zeu m va lua de pe pmânt. Acum mergi
in pace; iar în anul ce vine m ve; vedea ^
iari pe mine, i eu pe tine, pzit fiind de
harul lui Dumnezeu, F dar, pentru Domnul,
ceea ce îtf poruncesc acum In sfântul i rna-

rele rost al anului viitor s nu treci lord arul, H-4&

dun cum obinuii s facei în mnstire.
Zorima s a minunat când a auzit e-î vas- ^

teste i orâudulala mnstirii. N'a spus nimic

£4mm

sw

m

altceva decât: „Slav lui Dumnezeu care a

dat haruri mari celor care-L iubesc pe EI 5“

Femeea i*a grit:

— Rmâi, printe, dup cum eio spus. în

mânsbre. Cci chiar dac vel voi s iei,

nu-i va îi cu putin. Iar în sfânta sear a

cinei celei de tain, ia trupul i sângele de
via fctor al lui Hrlstos întriun vas sfinit,

vrednic de asemenea taine i ad-mi-le. S
stai cu ele pe malul Iordanului, care se în-

vecineaz cu locuinele omeneti. Eu voiuvenî

acolo ca m împrtesc ou darurile de

via fctoare- N'am mai avut parte de a-

ceast sfinenia de când m’ain împrtit in

biserica Turiste Mergtorului, înainte de a

trece Iordanul. Iar acum o doresc cu p dra-

goste nestpânit. Pentru aceea cer i m
rog s nu treci cu vederea cererea mea, ci

adâ-mt negreit asemenea taine de via f-
ctoare i dumuGzceti în acelai timp tn

care Domnul a fcut prtai pc ucenici dum-
nezeetei cine. Iar printelui Ioan, stareul

mnstirii în care locueti, spune-i aceasta:

Ai grij de tine i de turma ta, cci se pe-

trec acolo unele lucruri care au nevoe de

îndreptare, Nu vreau îns ca sâ i le spui

acum acestea, ci când ii va îngdui Domnul-
Dup ce-a spus btrânului cuvintele aces-

tea i dup ce a zis
:
„Koag-ie pentru ininei (1

,

a fugit iari in adâncul pustiei. Zosima i-a
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plecat genunchfi, s'a îneirnat locu'ui în care
au stat picioarele ei l dând slav l mulu-
mire luî Dumnezeu, sl-vind l binecuvântând
pe Hrislos, Dumnezeul nostru, s’a întors bti-

curându-se cu sufletul i cu trupul. Strb-
tând din nou acea pustie a ajuns la mns-
tire în ziua în care obinuiau s se Întoarc
monahii acolo.

ir

* *

la anul acela Zosîma a Unul pe toate sub
tcere si n’a Îndrznit s spun nimnui
nimic din cele ce-a vzut In sinea sa îns
se ruga Ini Dumnezeu s i arate Iari chi-

pul acela dorit. Se mâhnea i se întrista,

gândindu-se la lungimea anultil sl voia ca
anul s se fac de-o zi do era cu putin,
Iar când a sosit Dumineca dela începutul
sfinitului post mare, toi ceilali an ieit în-

dat, câutânl obinuita rugciune, dar re
el Na apucat o boal eu fierbineli i l-a

silit ga rmân in mnstire. Afund Zosîraa
i-a amintit de cuvintele cuvioasei

:
„Chiar

dac vei voi iei din mânetîro, nu-i va
fi cu putin* 1

. Dup trecerea câtorva zile*

s’a acu lat de pe boat i a rmas mai departe
iu mnstire,

Când monahii s’au întors iari si s'a a-
nropiat seara cinei celei de tain, Zosîtuh a
fcut cum i s’a pnniDcit. Intr'uu potir mie a
luat curatul trup i cinstitul sânge ul lui

Hristos, Dumnezeul nostru, iar intriun pans-
ra a pus smochine, flnîce i puin linte

muiat In ap A plecat deci când s a fcut
sear târziu i n’a aezat pe malul Iordanu-
lui, atept- d sosirea cuvioasei, Sfinita feroce
zbovea. îîosima îns n a adormit, ci privea
cu struin spre pustie, ateptând s vad
ceea cc dorea s vad. i pe când sta jos

zicea btrânul In sinea sa: „Oare nu cumva
eu nevrednicul am împiedecat-o s vîr ?

Oare nu cumva a venit i penfrues nu m’a g-
sit s’a întors iari?'1 Zirând acestea a plâns
i plângea cu suspine. A ridicat apoi oebii

ctre cer i a rugat pe Dumnezeu, zicând :

„S nu m tîp^eti. Stpâne, s vd iari
ceea oe ai îngduit s vd! S nu plec gol,

ducând cu mine mustrarea pcatelor mele !*

Rugându-se acestea ou lacrimi a trecut la alt

gând, cci zicea întru s ne
:
„Dar ce va fi

chiar dac va veni ? Nu este nîcio barc-
Cum va trece Iordanul i cum va veni la

mine? Vai de mine, nevrednicul! Vui de

m
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Pe când btrânul gândea acestea, tet a jgjj

venit si cuvioasa fenice. Ea sttea de partea m
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artat prin arar st rnab a Ta cât de mult

mine nefericitul! Cine m’a lipsit, In adevr,
de uu asemenea bine?"

cRfilaft a Turda nuluf deurde î veula. Zosima
s’a scuîat, bu curându-s*, vtselirdu-se si sl-
vind re Dumnpzpu, l înrî s’a muncit cu

gândul câ n'ar putea s treac Iordanul. O
vede îns c înseaun Iordanul cu semnul
cinstitei cruci — cci dup cum spunea. în

noaptea aceea era lung plin — i odat cu

facerea semnului crucii a pit re anS i
mergea pe deasupra anelor, îndreptând u- se

ctre el. Zoaima voia s i fac metanie dar l-a

oprit strigând ne când mergea înc pe ap:
— Ce faci. printe? E^tî preot i tif în

mân i fainele dumnezeeti

!

Zcaîm a dat ascultare vorbelor eî. Când a

ajuns l uscat a zis ctre btrân

:

— Bmeciivinfpas', printe, b Tu p cuvinte azil!

El a rnuns tremurând — cci |] cuprin-

sefio soafma la vederea aceea prea minu-
nat :

— Cu adevrat Dumnezeu este pemlncînos,
cci El a fgduitc cel care se curâesc pe el

înii se vor asemna Ini Dumnezeu, atât

'’ât este cu putin. Slav Tic, Hristoasp,

Dumnezeul nostru, care n'aî îndeprtat ru-

gciunea mea t mila Ta dota robul tu. Slav
Tie hlntoae. Dumnezeu? nostru, oare ntl-ai

m deprtez d’ desvârire.
Sî dtip ce a spus ficestea, femoea i-a ce-

rut s rosteasc sfântul Simbol al credinei
sî rugciunea

: „Tat^l nostru carele eti în

ceruri". Dup ce a îndeplinit acestea t e'a

sfârit rugciunea, a dat btrânului obinuita
srutare a dragostei. i astfel s’a îmnrtslt
cu tainele de via fctoare. Apoi i-a d-

m
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dicat mâinile spre cer. a suspinst cu lacrimi

i a strigat aa
— Anum libereaz pe roaba ta. Stpâne,

dup cuvântul Tu în pace, c au vzut ochii

mei mântuirea Ta

!

l up aceea a spus btrânului:
— Tartâ-ra, printe, dar îndeplinete alt

dorin a mea. Acum du-te în mnstire, p-
zit fiind de h iiml lui Dumnezeu. Tn anul
urmtor vino iari Ia acel pârâu unde m'ai
întâlnit mai înainte. Vino, negreit, pentru
Domnul, i m vei vedea dîn nou, dup cum
vrea Domnui.
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— Dac ar îi fost cu putin, i-a rspuns
el, s te urmez de aeum Înainte î s-i vd
mer^u cinstita ta fa] îndeplinete ins o
siagur cerere a btrânului i gust puin
mâncare dia ceie ce i-am adus aici.

La aceste cuvinte îi art co avea în pa-

nera Ea i-a atins vârful degetelor de linie,

a luat trei boabe, le-a dus la gur, spunând

j*| c ajunge darul Deliului pentru a pstra n în-

g tinaiâ fiias sufletului. Spunând acestea, a zis

Iu din ncm, c&tre btrân

:

|j|g
— Pentru Domnul, ro ugâ-te, roag-te pentru

mine i adu-l aminte de mice, ticloasa
\

Zosima s’a atins da picioarele ei i i-a™ cerut s se roage pentru biseric, pentru
|a împrie i pentru ol. Dap aceea, eu lacrimi,u a lsat-o i a plecat in timp ce eJ suspina l
fcg se tânguia. Gâci îo adevr nu îndrznea s’o

ff opreasc pe cea cu neputin de oprit. Ea,

|*g însemnând din nou Iordanul, a clcat pe ape
Î5 î mergând pe deasupra lor a trocul ca i

mai înainte. Btrânul s’a întors cuprins de

*X bucurie i de fric mult. Se dojenea însm c ti’a cutat s afle numele cuvioasei. Dar

UH ndjduia s-l afle ia anul urmtor.
TO *

jqg
# fS-

Rup trecerea anului, s’a dus iari în

pustie svârind toate, adic dup obieeiu,

i alergând la acea minunat privelite. Mer-
gând dealungul pustiei a dat de unele semne

]*§ care-i artau c a gsit locul cutat. i se
uita în dreapta i în stânga, plimbându-i pri-

virea La toate prile, ca un vântor prea
#*

** iscusit, care vrea s tie unde va vâaa ani-mmm
malul cel bim. Dar când a vzut c nu se
mic nimic de nicieri, a început iari s
verse lacrimi i ridicâudu-î privirea în sus,

^ s’a rugat spunând

:

m Arat-mi, Doamne, comoara ta nepân-
gard pe care ai ascuns-o în pustie. Arat-mi,
rogu-m, pe îngerul în trup, de oare nu este

vrednic lumea !

Dup ce s’a rugat astfel s
T

a dus la locul

care avea chipul unui pârâu i a vzut in

partea dinspre rsritul soarelui pe cuvioasa

m

ME
UH zcând moart- Mâinile ii erau aezate pe

plcpî, iar trupul îi era aezat îndreptat cu
faa ctre rsrit. Alergând Zosima spre ea,

a splat picioarele fericitei cu lacrimi, cci
nu îndrzaea s ating alt parte a trupului.

Dup ce a plâns îndelungat i a rostit psalmi

potrivii cu timpul i eu fapta, a fcut o ru-

«
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gciune de Îngropare, Apoi a spus in el în-

sui : „Se cade oare s îngrop trupul cu-

vioasei ? Oare im-i va displcea cuvioasei

aceast fapt ?“ Pe când zicea aceasta, vede
o însemnare scris pe pmânt, care glsula
astfel

:

„îngroap, printe Zosima, în acest îoc,

trupul smeritei Mari a. D arânei ^âu*'
Ifoagâ-te mereu ctre Domnul pentru mine.

M’am svârit în luna lui Farmutî, dup nu-

mrtoarea Egiptenilor, iar dup Romani,
Aprilie, chiar in noaptea patimii mântuitoare,
dup împrtirea cinei celoî de tain î
dumnezeeti".
Când a citit btrânul aceste cuvinte s

f

a
bucurat c a aflat numele cuvioasei. A aflat

apoi c îndat dup co s’a impârlit cu dum-
nezeetile taine pe malul Iordanului, s’a dus
numai desât la locul în care s a svârit. i
calea pe c*re a mers-o Zosima obosind dou-
zeci do zile, Maria a fcut-o într’un ceas.

Îndat apoi s’a dus ctre Dumnezeu.
Dup oe a slvit pe Dumnezeu i a udat

cu lacrimi trupul ei a zis :

— Este timpul, smerite Zosima, ca s B*
vâreticc i s’a poruncit. Cum vei face groapa
nefericitule, cci n’al nimic în mâini potrivit

pentru] asta

!

Spunând aceasta a vzut la mic deprtare
un leronior aruncat In pustie, pe cure I-a

luat i a început aa zicânds sape. Pmântul,
fiind uscat, n’a ascultat de btrânul care se

ostenea, Zosima a obosit, udâudu-se tot de

sudoare. i oftând puternic din adâncul Inimii,

i- a ridicat ochii î-a vzut un leu mare stând

alturi de trupul cuvioasei i lingâudu-i pi-

cioarele. Când a vzut fiara s’a cutremurat
cu temere, mai ales c i-a adus aminte do

cuvintele Mriei care a spus c n
T

a vzut
vreun animal s.batec. A fcut deci semnul
crucii, cu credina c puterea celei ce zace
îl va pzi nevtmat Leul a început s se

apropie de btrân, salutarului, nu numai cu

micrile sale, dar i prin intenia pe care

i-o arta,

Zosima a zis ctre leu:

— De vreme ce, fiar, marea cuvfoas a
Îngduit ca s i se îngroape trupul, iar eu
sunt btrân i nu am putere s fac groapa,

cci nu am sap potrivit pentru aceast
treab, l apoi nu pot sm întorc atâta cale

ca s aduc o uneltâ potrivit, f aa dar cu
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unghiile tale ceea ce Irebiie, ca sa dm p-
mântului trupul cuvioasei.

i îndat la cuvântul btrânului, leul a
tcut cu picioarele dc dinainte o groap atât

cât era de ajuns s îngroape trupul.
Dup ce iari btrânul a splat cu lacrimi

picioarele cuvioasei i dup ce s’a rugat mult
pentru toate, a acoperit cu pmânt trupul ei.

De fat era i leul. Trupul cuvioasei era gol
ca i mal înainte i nu avea nimic altceva
decât acea hain rupt pe care i-a aruncat-o
Zosima, cu care Maria, cu faa Întoars, îa
acoperit unele pri ale trupului ei. Dup
aceea au plecat amândoi: leal a plecat spre
adâncul pustiei, ca o oaie, iar Zosima s’a în.

tors binecuvântând i ludând pe Hristos,

Dumnezeul nostru. Când a ajuns la chinovie
a povestit toate monahilor fr B ascund
ceva din cele ce a auzit i a vzut. Le-a po-
vestit pe toato cu deamnuntul dela început,
încât toi se minunau de rctreiile Iui Dum-
nezeu i au svârit cu fric l cu dor po-
menirea cuvioasei. Iar Ioan, stareul mns-
tirii, a gsit îu mnstire unele lucruri care
aveau nevoie de îndreptare, pentru ca nici

în aceasta s nn fie zadarnic cuvântul cu-
vioasei. Zosima s

T

a svârii în acea mns-
tire, în vârst de o sut de ani.

*
* *

Monahii au povestit prin grai din om în om
aceast povestire i ofereau pilda de ob-
teasc folosin celor care voiau s o asculte.

Pân azi n’am auzit dela nimeni c povesti-

rea aceasta este predat în scris. Eu, ceea co

am auzit din viu grai, aceea o fac cunoscut

>rin aceast istorisire scris. Se poate Întâmpla

ca i alii s îi scris viaa cuvioasei i ne-

greit mai strlucit decât mine
;
o asemenea

scriere, la a mea cunotin n’a venit. Am
seris-o dup puterea mea. N'am voit sâ pre-

fer altceva decât adevrul. Dumnezeu, care

rspltete cu drnicie pe cei care scap
ia Dânsul, s dea ca rsplat folosul celor

care vor ceti povestirea, iar pe cel care a

poruncit s fie predat în scrie s-l învred-

niceasc a l îace prta strii i vredniciei

acestei fericite, despre caro vorbete poves-

tirea, împreun cu toi care au bine plcut
Lui din veac, prin contemplaie i fapte.

Sâ dâm i noi slav Iui Dumnezeu, împ-
ratul veacurilor, ca s ne învredniceasc s
dobândim mil în ziua judecii, în ITristos

IIsus Domnul nostru, Cruia se cuviuo toat
slava, cinstea i închinciunea, totdeauna

împreun cu Tatl cel fr de început i cn

prea Sfântul i bunul i de via fctorul
Duh, acum i pururea i in vecii vecilor,

Amin.
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Ca io arata aducerea amin li* de minunea cea mare ce b’h fcut când Perii l ISarbarîi au
Înconjurat cu caste* Turigradul

; dup judec atu Iui Dumnezeu, acetia au pierit i cetatea o au lsatnesincat, prin rugciunile Preacuratei Stpânei noastre do Dumnezeu Nsctoare, i ile
aluneca ee cânt aceast cântar© (le mulumit, care &e numete ACATIST

_£

;;

lsându-i împria a mers po Pontul Euxî-MÎNUNEÂ (NTAIA
ASUPRA SCHI TILOR l PERILOR

e vremea lui rracJie, împratul gre-
cesc, Hosroe, carele avea atunci st-
pâni» Perilor, a trimis pe Sarvar

voovodul su cu mulime de oti iu toat
lalurpa rsritului, care era sub stpânia
greceasca, ea s strbat priuir'in&a ca un
fulger oarecare cu foc arzând, topind i
pierzând. Docî, acosta cu mult îndrzneal
fâr temere a umblet prin prile rsritului,
stricând i pier^âQd pe Grecii cari se aflau
iuti insele, nefiîud nimeni ca s-i opreasc
sau s stea împotriva puterii lui cei multe

;

i înc fiiud atuncea puterea greceasc foarte
slab, pentru cruzimea cea grea l îu chip
de liar a Jui Foca zis tiranul, carele tf-

ranete, iar nu ca un împrat inuse de
curând srpânla greceasc. Ins ajungând
Sarvar i pân Ia lUlctiilon, a pus oaste
împrejurul lui i tot ce trebuia spre strica-
rea acelei ceti mari împrteti a gtit;c aceea gândia i de aceea se sftuia i
pentru aceea în tot chipul se nevoia, Nite
lucruri ca acelea vzând împratul Iraclie,

carele dup tiranul Foca de curând sttuse
împrat i fiind în mare durere i scârb,

oului (Marca Neagr). E înc mal strângând
oaste, fr de veste, când nimenea nu tia,
a mers îu inuturile Perflor, De a crui mer-
goi-j împrteasc auzind Uagan al Schii lor,

îndat a srit Ia rzboia i a umplut murea
de corbii i pmântul l-n umplut de oameni
clri i pedestri. («r pro acei oameni, cari
rmseser în arigrad, Sârghie, carele a
îost Patriarh atuncea, S-a mângâiat si i-a in-

viit zicând: îndrznii, fiilor, i s punem
ndejdea mântuirii noastre întru Dumnezeu
i la Dânsul s ridicm mâinile i ochii notri
din tot sufletul i ne va izbvi pe noi de
relele ce no-au înconjurat i toate sfaturile

barbarilor, care sunt asupra noastr, Ic va
risipi. Cu nite cuvinte ca acestea înt-
rind Patriarhul pe oamenii eei ce s’au aflat
in cetate, au rbdat fiind întrii . cu cre-
din intru Procurata Nsctoare de Dum-
nezeu l întru Hristoe, Dumnezeul nos-
tru, Carele, peotru milostivire, a voii de
a luat trup dintr însa i ateptând ea s
dobândeasc spre sine ralia Lui, au rbdat
ndejduindu-se, cruia s'au i învrednicit
peste puin i nu j au amgit ndejdea tor.

Pontruc un boier de sfat anume Vonos,
carele era pus do împratul spre paza ce-1 1 ^ aiui.
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tii, cât era cu putina, a sa pricepe îm-

potriva ostailor acelora* nu s
fa lenevit

toate lucrându-le i fcându-Ie, C a zis c
voete Dumnezeu ca s nu edem noi în-

deeri i îâr de lucru, ci s l lucrm câte

ceva t" s gândim i noi i s avem toat
ndejdea izbvirii noastre întru acela, c
aa i Iisus, feciorul lui Navi, a poruncit de

a lâeut ÎGelâciuDt i meteuguri asupra
Grheanilor. i Ghetieon asupra Mediamite-
nilor a î&trarmat ostaii si cu ap i cu

lumânri. Aa i Vonos, boierul cel mare,
a Întrit zidurile cetii i a gtit toate cele

ce trebuia la rzbolu. Iar Serghte, Patriar-

hul, luând sfintele icoane ale Maicii lui Dum-
nezeu i mai vârtos acelea întru care era

Mântuitorul prune mic zugrvit iindu-se pe
mâinile Maicii Sale, a înconjurat pe deasupra
zidurile cetii, acelora adic Întrir dân-

du-le, iar barbarilor celor protivniei groaz,
fug i pieire

; pe cari neprietenii ce nv-
liser asupra cetenilor, mai pe urm i-au

dat pierderii. lara de vreme ce Perii cari

tbriser asupra Haichidomilui începuser a

arde oraele cele de pe lâng Halehidan.

i altele toate a face, ori câte obinuesc
prdtorii a face i oraele a strica, ase-

menea i Sehiii i barbarii ca i Perii f-
când; peatru aceea Patriarhul iari luând
Icoana cea neicut de mâna a Domnului
i Mântuitorului nostru lisus Hrlstos iDum-
nezeeseul vemânt al Preacuratei Nsc-
toarei de Dumnezeu, înc i lemnele cele

de viea fctoare l umblând imprejur pre

zidurile cetii i cu lacrâmî rugâodu-se zi-

cea: Scoai-Tc Doamne, ajuta nou i s se

risipeasc vrjmaii Ti i s se sting oa

fumul i s se topeasc ca ceara de faa
Jocului, i înc nu trecuser trei zile dup
arderea aceea ce fcuse ei i iat, s’a a-

propiat de cetate toat oastea voievodului

Sehiii or, i atâta era de mare tabra pro-

tlvnieilor i rânduit spre muîtme mult i
Întrit cu arme i cu paveze, eât cu ade-

vrat zicând, putea s stea zece Schii îm-

potriva unui Grec. ins Doamna, Stpâna
cea Preacurat, care se otete pentru

cretini, Ajutatoarea cea grabnic a celor ce

o cheam pe dânsa, cu ostaii ce se în-

tâmplaser atuncea in dumnezeeasca ei Bi-

seric, ce se cheam P.ghi, pe muli din

Sehiii ce se oteau asupr-le, au ucis. A-

— — — m
ceai ajutor ce a fcut cretinilor Stpâna

cea atotputernic, Maica Iui Dumnezeu, nu £4
numai cdere acelor ostai prîo Greci a £4
adus, ci i întrirea voevodulni Sehiilor

întru nepricepere o a mutat cu a sa voe-

vozie i inc i-au cunoscut l pierderea sa ^
cea de istov ce era s li se întâmple lor §4
peste puin mai pe urm. i dac au v- £4
zut acei ostai acea cdere a lor atât de £4
mare dinaintea orenilor ce se fcuse a- „

tuncea, au cunoscut c este semnul înce- ^
pturei pierderii lor. Deci, dintru aceasta ^
socotind Grecii i umplânduse do mare in- £4
drsneal, au început a face gâtire de râz- £4
boiu asupra lor în toate zilele, având pe £4
Maica Iui Dumnezeu, care le ajut lor i i

face pre dânii mai tari decât aceia, ca- ^
re meteugirile i puterea Sciilor tur- jjj

bura i tiina lor de oaste. Dup acestea £4
cu voia de obte a Patriarhului i a mai £4

marelui cetii i a tuturor oreni Lor s’au
gj|

trimis oare cari din cetate cu daruri ca

s grâeasc Bchiilor i sâ-i îndemne pre ei

spre pace. Iar Hugan acela având nrav £4
de fiar iar nu de om i mai vârtos fiind £4

eu nrav iubitor de argint, darurile a luat £4

i negrijindu-se de acea cerere do pace, a ^
trimis solii înapoi cu nicio isprav, numai £4
aceasta zicându-le lor : Nu v amgii întru £4
Dumnezeul oarele credei, cci cu adevrat £4

mâine voiu s iau cetatea voastr cu mâna £4

mea ca pe o pasre i voiu s o pustiesc

,

i pentru mila mea voiu slobozi pe voi pe

toi eu câte o dulamâ i vâ vei duce din £4
cetate undo vei vrea; iar alt mil afar £*j

£4
£4de aceasta spre voi nu ’soiu arta; i a

grit inc i mai inuiote acest ficLos i ^
alte cuvinte multe de hul asupra lui Hris- ^
tos, Dumnezeul nostru i asupra celoiace £4
L-a nscut pre Dânsul- Deci, nite cuvinte ca £4
acestea auzind dela cei trimii, locuitorii £4

cei din cetate, toi preoii, clericii, clu-
gjj

grii i tot poporul suspinând dinluntru! £4
inimii i alergând la sfintele Iui Dumnezeu

Biserici i ridicându-i mâinile la cer i cu
£4
£4

multe lacrimi rugându-se, au sis : Aprtorul

nostru, Doamne, Doamne, caut din sfânt

locaul Tu i vezi pe acest spurcat bar- gf|

bar i pe cei ce sunt cu dânsul cum îndrâz- £4
nesc a huli numele Tu cel mare i sfânt; £4
surp-1 pe dânsul Pzitorul nostru. Doamne, £4

ca s nu zic: Unde este Dumnezeul lor?
gjj
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^ C tu eti Dumnezeul nostru, Carele celor

stai împotriva i caui spre cei
smerii, câ puterea Ta este neasemnat i

jtjf stpânia fa nebiruita. Auzi cuvintele barba-

c| Tulul acesiuia oarele a trimis imUndu-Te
pre line. Cela ca stpâneti toate, izbvete
cetatea motenirii Tale i poporul cel nu-
mit cu numele Tu. i aa rugânduse i

Sj P^ngând poporul, iar Dumnezeu a oprit
venirea Perii ur la Hagan, care or c du isc

833m
le- a inecat fr de veste Stpâna de Duni-
nezeu Nsctoarea în preajma dumnezeietii
biserici din Vlaherne, ridicând asupra lor

înfricoat i silnic viîor; pentruc fiind a-m
proape de dumnezeeasca biserica ei, foarte

in târâturi du-se marea i înl fân du-se dup- m

ipO
,
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lie - ucigând nu pu! o dintru aceia, pe întocmai cu munii i în chipul unei fiareUf . _

^ f;ari trimitea unul ia altui i câte dou i
câte trei sile ne margine a se bate si

prin cetate a umbla i a da rzboia n'au
încetat iar cele de treaba otii precum se

l|
sftuise, era gafa despre amândoi i pe

ajb uscat meteugurile cele de stricarea zidului

^ le apropia, l

u

ei u rLi e i altele spre sîrârua-
rea cetii; iar pe mare rânduia mulime

%% mult de corbii perseti, aa cat de odat

jj|j
i intr un ceas a lovit cu r&zboiu asupra

jp|
cetii i pe uscat i pe mare; iar când

IIH
se fcea rzboiul acesta, utuncea Hagan
luând pre câi avea clrai, mai alei, a

m venit spre prile gurii mrii cei mari iM S îi artat otilor perseti
; asemenea i

gg
voevodul Periilor s'a artat lui, acela adec

^ despre Asta, iar celalt despre Europa ca

jjg
nite fiare slbticite au rcult asupra ce*
taii, socotind gata a o avea spre vânat
loruî. Dar cine va spune minunile iui Dum-™ nesen, care s’au fcut aiuncea ? Sau milo-

ii
tivi rea spre noi a Preacuratei Fecioare
cine va putea s o povesteasc ? Pentruc
Hagan umplând de corbii sânul mrii ce

îH ss cheam Clierates i cu ostaii ce erau^ tntr’însele, incâ i cu cei ce se bateau pe

^ uscat, ss silea j s rstoarne zidurile cetii
i cei ce bateau spre mare despre sânul Che-
râtului socoteau c în curând vor lua cetatea.
Iar Domnui i Dumnezeul nostru cel hulit

tis dânii, Carele pretutindene» este ca un™ Dumnezeu, pentru rugciunile Fecioarei de

£j|
Dumnezeu Nsctoarei, care L-a nscut pe

h DâQsul, ndejdile lor netrebnice i dearte
le-a artat

;
peutrucâ atâta mulime tis cei

protivnici sub fiecare lture de zid ostaii

JlJ|
Grecilor au ucis, cât n'au putut cei vii aâ

^ arzi pre cei mori i aceasta s
J

a fcut ce-

jHî
lor ce se bteau pe uscat i so sileau pe

j§ pmânt s rstoarne zidurile, iar corbiile
^ împreun, i cu ostaii ce erau îotr’însele

voia lui Dumnezeii, pe toi de grab i a ^
eutandat i l-a înecat împreun cu corbiile. ^
i putea eâ se vaz acolo minune mare
i nespus

;
eâ marea î-a inJaf valurile 3j#--

y.j ’

slbatice s’a si, t cit i turburându-se asu- ^
pra vrjmailor Maicii iui Dumnezeu, cum- ^
plit eâria asupra lor i fr de mil i-a sor-

bit. uu precum oarecând a fcut Egip- ^
teuilor, cari gouiau pe Israllul cel de demult,

carele a trecut pedestru printr’îosa eu ini- ;

nunai vedere, Aa dând râzboiu înainte ^
pentru a sa cetate, Nsctoarea de Dum*
neseu i Aprtoarea a fcut biruin fr m̂de sânge cu acoast vitejie, degrab inecând
pre aceia, cari aduseser acel rzboiu asupra
moteairii ei î ridicaser arm asupra lor; ^
i dând acele arme de rzboiu pe repe-
iuuile mrii; jura pre aceia cari îi puse-
ser nAdejdea mântuirii spre dcsa, pâzin-

du-i ca pe o motenire a sa lâr de nici

o primejdie de asuprelelc ce le veniser asu- vZ

MmM

pr. C atuucoa i însui mai marele lor

Hsgan vzând cu ochii piei rea ostailor si
acolo oare unde într'un Ioc înalt stând cu
clraii si cei alei, s’au btut cu mâinile

peste obraz i peste piept. Iar cei ce erau
in cetate i ddeau rzboiu Împotriva nepriete-

nilor, dac au vzut pierderea vrjmailor
ce se fcuse in mare, îndat intrindu-se
cu puterea lui Dumnezeu i intrarmându-se
cu tria Fecioarei de Dumnezeu Nsc-
toarei,. an deschis porile cetii l stri-

gând i chiuind au alergat asupra vrj-
mailor. Deci, cât bucurie i trie au avut
ostaii cetii, atâta fric de mare au avut |H|

i barbarii. i putea s vad atuncea cineva fo
preasiâvlta vitejie a stpânei noastre de
Dumnezeu Nsctoarei, eâ i pruncii cei

mici t femeile s'nu pornit asupra barba-
rilor i au Intrat în mijlocul otilor vrjrna- jrfS

iior si j atâta ucidere au fcut barba-

m

mmm
m
&*

m

rilor. Cât nu esto cu putin nici cu cu
• ^

vântul a socoti. Acolo cu adevrat s'a pli- ^
nit ceea ce s’a zis ; Unul gonia o mie, iar
doi zece mii. O putere i trie ca aceasta ^
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a druit, Preacurata Fecioar i Stpâna

de Dumnezeu Nsctoarea celor neputin-

cioi i siabî. Iar dac a apus soarele i
a venit noaptea, atuncea uneltele Cele de

rzboia, care le aduseser barbarii po roate

pentru luarea cetii, toate le-au bgat în

foc. poruncind ranilor s ard acele m&es-

triii metougiri ale lor, de vreme ce f-
cuse cn dânii mil Nsctoarea de Dum-
nezeu. Iar Patriarhul i- toi cetenii, ridi-

când mâinile la cer^ cu lacrimi mulumite

au lcut i au zis : Dreapta Ta, Doamne, s’a

preaslvit întru trie, mâna Ta cea dreapt,

Doamne, a zdrobit ipre vrjmai i întru*

mulimea slavei Tale ai sfrâmat pre cei pro-

tivnici. i aa nebunul Ilagan, oarele venise

cu mulime , omit de ostai, s'a întors fina-,

poi cu ruine. Asemenea i Voevodui, cu-

rele adusese acele oti -perseti puiadibi

mâna la gur i acoperindui faa, cci
dintru atâtea mii cu puin numr rinâcs,
i el ou ruine s a tnlois la ara sa. Aa
slujitoarea duumezeetei mnduolî i a bu-

iiuiHii lui Dumnezeu, Preacurata i cea

cu totul fr prihan Nsctoarea da Dum-
nezeu, ajuttoare» ceai fiare a cretinilor,

î a artat putere» sahpeptm aprarea noas-

tr
;
i atâta de mare i slvit, izbvire ne-a

druit nou. creia* spre aducere aminte

de acea facere de bine atât de mure, îi

facem aceast adunre de acum de rugr

oiune ;cu lot poporul i praznic^cu prive-

ghere, aducându-i,::cântri cu bun .mulu-

mit, ca praznic Acatist 1-a numit; Biseric»M a toat lumea .t i a aezat s-
1
pr,znuim

Mi Muicii lui
|:
;Duip^eii.|jP^

când i biruina s'u fcut prin .Maica . lui

PumnezeUs^JîAeatisl ajcâ n^
edere,; aîflncca .

ele?

ricii .
B isericii i ,|s

£p< porjil ggj$ii. '^4
? i 3»

• i.;. ->n: j
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minunea A doua
;
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up ce au trecut trei^ci .i ase. ie

ani dela btaia pea dintâi, ,.,..ce.
&'
"a

fcut asupra iui liagan i a Soluiior

i a Perilor pe vremea impari ei. lui. Co.

stan lin Brbosul, iari a venit.. Rpitolorn

cel. mare al. Saracrilor cu mu)iui%JL§ $<£

râuii asupra aoeleeaiieeij ifia^ârâeti^j
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îndat a statui lâng rmuri despre Evdom

dela cari în toate zilele se fcea rzboia

pc mare asupra cetii de primvara pân
toarnea i so ducea de iarna la Chizie,

l iari venea primvara la arigrad i ia-

ri fcea râzboiu po mare l apte ani

tare a’a btut l multe corbii de ale sale

a pierdut i muli ostai lutrafinai i toat

gâtirea cea de oaste, care adusese cu sine.

i s’a întors înapoi la ara sa i aicea cu

mare Jips i fiind ei în prile Balei i b-
tând vânt iute i mare împotriva lor, dup
dreapta mânia lui Dumnezeu au pierit i

cu ajutorul Maicii lui Dumnezeu toi s’au

înecat in mare- Asemenea i în alte vremi

de, multe ori pornind u-se acei ticloi asu-

pra.,ace lei ceti de Dumnezeu pzite, plinim

duL-.i pornirile sale cele nebuneti, deeri

j plini de ruine s’au întors,

I
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n. PC atruc Iari puterea lor pretu-

tiadene se înlase lutru mrime dela

_ -j
t,
jâ§j?i4 i
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ttorl împotriva lui Dumnezeu. Dar înc nici

0 apropiere de zidurile cetii n'a.u fcut;
câ se zboveau ou facerea de case, so-

cotind c vor locui Intr'iEsele ca acas, aa
puseser ei ia mintea i în gândul lor; dar
Domnul a fcut dearte sfaturile lor. câ iu-

bitorul da Hristos popor, carele era în ce-
tate fcea slujbe neîncetat, precum aveau
01 obicei u a face pentru pacea i bun ae-
zmânt ui cretinilor. i atuncca luând ei prea
cinstit lemnul crucii Domnului i Mântuito-
rului nostru lisus Hristos i Sfintele Icoane
ale Preacuratei Maicii iui Dumnezeu, au
umblat Împrejur pe zidurile cetii; i ri-

dicând u>l mâinile la Dumnezeu,, au zis: Scoa-
la-Te, Doamne, ajut nou i cu lepda
pe poporul Tu. pân ia sfârii, câ Iat,

vrjmaii Ti s'au întrit i cei ce Te ursc
pe Tine au ridicat capul

;
nu da moteni-

rea Ta spre ocar, ca s stpâneasc p-
gânii preste noi, ca sâ nu zic vreodat :

Unde este Dumnezeul lor 7 Ci ca s cunoas-
c, câ numele îti este Domnul lisus Hris-

tos, intru sluva lui Dumnezeu Tatl, far

u:l clra o&recarele Saracin din cei pro-

tivnici, cuvinte do bul zicând asupra ce-

tii, chemând-o cetatea lui Constantin i
Biserica cu nume prost numind-o. Soîie,

czând de pe cal 3 os intrio groap, a mu-
rit. Înc i un Hoge de ai lor suindu-se

intrau copac in alt, ca s vesteasc rug-
ciunea !or cea spurcat, asemenea i acela

czând jos cu ticloie i-a lepdat din sine

sulleiul su cel fr de Dumnezeu. Dup
aceea s’au sftuit s ridice rzboi ll i asupra

Buig&riior, c doi voevozi erau i unul a

rmas s strice împrteasca cetate, iar

altul s’a dus asupra Bulgarilor s se bal
cu dânii, eu cari loviudu-se, a rmas bi-

ruit de dânii i a czut din oastea lai

mai mult decât douzeci de mii; iar cei

ce au rmas s'au întors cu ruine Ja ai si-

Ias dup întoarcerea dela Bulgari se silea

s treac cu corbiile ce lo adusese spre

partea despre Ylaherne; dar s'au oprit de
un lan de fier ce era întins dela ari-
grad pân Ia Oalata, amputând s fac ceea
ce se sftuise. i aa au mers cu corbiile

la locul ce se cheam Sosten i la alte li-

manuri mai miei i acolo foarte muli din-

trInii au crpat de iuimea frigului i multe

corbii de vânturi groaznice s'au sfrâmat

eac sscs

î alt mulime de corbii mari, Grecii le-

au ars. Iar oraul a fost întro mare strâm-

toare pentru lipsa de cele de treaba oa-

menilor. i protivnicii toate cele cetise În-

tâmplase lor rar uicio fereal mâncau i
întru amar nevoie au Czut de foame cât

i trupuri omeneti l do dobitoace moarte

au mâncat i pentru o nevoie mare ca a-

ceea, muli din cei vestii dintr’Inii i viteji

fugind io cetate, s'au închinat. i ia ce

chip pe Eghiptenii cari goniau pe Israil

de demult i-a cufundat întru adânc ea o

piatr i a adus presto dânii apa mrii,

aa i asupra Sai-acinilor a adus Domnul,
fugind ei dela urlgrad. C întrâtând u-se

marea ou vânt întunecat i valuri groaznice

i arztoare, a pierdut acele mii de corbii.

Peaimcâ pe marea Egee mergând corbii
muite, a czut fr de veste piatr din

cer; ea precum fierul se apropie de foc

i se înclzete rceala, aa l piatra aceea

czând iu apa mrii o a fcut de sa înfier-

bântat i pentru fierberea aceea s'a topit

smoala corbiilor celor protivniei i to ti

s’au cufundat intru adânc, numai trei co-

rbii rmânând pentru întiinare. i putea

sâ vad cineva grmezile morilor cari z-
ceau lepdai afar pe la toate ostroavele,

rmurile, limanurile i sânurile mrii. Deci

nite isprvi ca acestea s se spuie i altor

popoare, precum zice Psalmisîul i toat
gura cretineasc s cânte cuvânt sfinit;

Tn, Doamne, ai sfrâmat capetele balauri-

lor in ap l spre aceasta s se adaoge cu

marc glas i cântarea Israiliteniior cea de
la ieir; S cântm Domnului, cci cu slav
s’a preaslvit. Pân la acest cuvânt viind

i privind la înlimea minunilor celor prea

slvite alo lui Dumnezeu i Stpânului i
ale singurei Preacuratei, de Dumnezeu Mas--

câtoarei, rmân fr glas de spaim i nu
pot a afla cuvinte asemenea lucrurilor eo

s'au fcut. C ce limba Împodobit vor-

bitoare va putea luda dup vrednicie pe

Fecioare de Dumnezeu Nsctoare? Sau
ia chip va slvi cum se cuvine prea slvit

darul ei. sau va putea preaslvi izvorul

milostivirii ei, eai va aduco ci mulumit?
Ca se cade aouâ cu faptele sâ aducem
mulumit Maicii lui Dumnezeu câ de

acestea ss veselete i ea singur i Fiul

ei, mai mult decât de fluiere i de organe
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i de cântrile cele miiziceti, care sunt

precum zicem, dragostea cea iiefaarnie,

care este capul legii i al profeilor, iubi-

rea de frai cea neschimbat, milostenia cea

fr de. întoarcere, fecioria cea dumnese-

easc, cstoria cea dup lege, curia cea

fâra de prihan, dreptatea cea stttoare,
vitejia cea dup re lege asupra poftelor, gân-

dul cel tocmii dup voia lui Dumnezeu,
milostivirea cea fr strâmtbutate, Inîrânarea

fr trufie, smerenia cea cu bun umilin,
înc i vi eaa cea fr prihan, nravul cel

drept, obiceiul cel snerit, mintea cea eu

bun pricepere, gura ceea ce grete cele

bune, limba care laud pe Dumnezeu, o-

chiul cel ce nu se uit la curvie, mâinile

cele nejefui toaie, picioarele cele negrabniee

spre râu, mânia nu cea debiteceac i
care trage gândurile prin repejuniie ne-

buniei l altele, cu care omul cel fcut
dup chipul lui Dumnezeu i este împreu-

nat cu Dumnezeu, se Împodobete ca i cu o

podoab de mult pre i frumoas. Cu do

acest fel de fapte bune se cade nou s
mulumim Nsctoarei de Dumnezeu, pentru

c aa au zis cei Înelepi, c- mulumit
din lapte, iar nu din cuvinte se face. Ins
de vreme ce neputina firii noastre i z-
ticnirea gândului, ne face pe noi lenei

spre osteneala faptelor bune i încet ne a-

tingem de dânsa, cum aoi zice, cu vârful

degetului, pentru aceasta spre dare de

mulumit cea datornic lips avem. Deci.

mcar i cuvinte de cântri s aducem i
îulâud glasurile noastre i mintea ridieun-

du-ne, aa s zicem cu strigare : Tu dar,
o, Sipâuâ, de Dumnezeu Nsctoare, ca

ceeaee ai diu fire iubire de oameni, n
J

ai

prsit apsrând, neamul nostru cel cre-

tinesc, ca o Maic iubitoare de fii împre-

un i milostiv i înc pururea ne dârueti

nou facerile rte bine, mântuiudu-ne, acope-

rindu-ne, pz ndu-ne, din nevoi slobozln-

du-ne i din primejdii izbvindu-ne. Deci»

noi pentru aceasta mulumim ie i mr-
turisim darul, nu tâinuim facerile de bine,

ludm cu mare glas minunile taie, ajutorul

tu preaslvim, purtarea de grij pentru noi

o slvim, folosina ta o slvim, pre tine, Ajut-

toare de bine, fctoare te avem, milostivirea

ta o vestim i pomenind darurile tale cete

mari, ce si îâcut nou pân acum i din câte

primejdii ne-am izbvit prlo tine, aceste

cântri de mulumit ca o datorie aducem

ie, ou doar c suntem vrednici facerii

tale de bine. Ins iubete- ie i le primete

ca de la nite prunci ce nu pot gri. C
pentru aceste necazuri de acum, caro ne

scârbesc pe noi, cerem ajutorul tu cel

grabnic i ne trebuete folosina ta ; stric

smintelele cele ce sunt intre noi
;

risipete

norul i intunerecul, caie nc înconjoar pre

noi, cu cure cu într’un rzboii de noapte

suntem rnii i rnal ales zicând \ ca i cmn
am fi fur de minte, ne mâncm trupurile

noastre, necunoscând rudeniile, nici gândind

de cei de un neam cu noi. i unele ca a-

cesteu îndrznim a face, noi care ne-am
învrednicit a tivea un Duh, pe Hristos unul,

o credin, un botez, o biseric i aceleai

taine. Ci ca s nu tindem cuvântul mult»

peutru aceasta ne rugm milostivirii tale,

Preasfânt stpân, ca s lum poporul tu
i motenirea ta îndurrile tale. t fii ru-

gtoare ctre Dumnezeul nostru, Cel ce S'a

nscut din tine, ca s ne ajute nou s nu

pierim delol i s ne scoat pe noi din

ispitele cele ce nu se pot vindeca. Vezi,

Stpân, ou câte ia crimi ne udm; deci, te

mUashvete i nu ne lepda pre noi pân
ia sfârit. Pentru ce, Împrteas, întorci

faa ta dola noi .i uii neputina noastr

i întristarea? Risipete frica i spaima care

vine asupra noastr
;

alineaz mânia Iui

Dumnezeu care s’a pornit asupra noastr

i pierderea noastr o potolete i Împe-

recherile care sunt între noi l srvile le

împac i d linite i pace robilor ti. C
spre multe facerile tale de bine i acestea

adâogând, vestim totdeauna minunile tale.

i pân aicea înotând, slobozind vetrele

cuvântului, s stm in limanul cel tare al

tcerii. i când ne adunm, iari sâ facem

pomenire de acestea, ca s nu ne artm
necunosctori de facerea de bine a Stpânei;
nici s facem bunti prin fapte mimai i
lenei fiind prin cuvinte sa aducem mulu-

mit, c dobânda iari Ja noi se va întoarce.

C de vom fi mulumitori pentru cele ce a

fcut spre noi, maro ndejde vom gti nou
spre cele ce vor s. fie l vom dobândi bu-

ntile cele ce nu se pot spune, prin darul

i prin iubirea de oameni a Domnului nostru

Iisus Hristos, Cruia se cuvine slâva i pu-

terea, cinstea i închinciune a. acum i pu-

rurea i în vecii vecilor. Aniin.
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TIPIC DIN CAPETELE LUI MARCO
Cum se cânta în Sf i Marele Post ioiprem cu Triodul slujba sfinilor, înainte
Serbarea, Serbarea i dup Serbarea întâmpinrii Domnului i Bunei Vestiri a

Preast iutei d* Dumnezeu Nsctoarei, când i în care zi se vor întâmpla.

Cade-se a tii
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feo piii&rij Domnului Ln Duminica vameului i
a fariseului, sau a fiului celui pierdut, sau

^ a lsatului de carne, sau a lsatului de brânz

:

Sâmb&iiî la Vecernia mic; Stîhirilc dup
obiceiu.m

e se vor Întâmpla sfinii Trei Ierarhi in

Duminica vameului, sau a fiului celui

pierdut, sau a lsatului de carne;

Cântm toat slujba lor intru tot asemenea
ca a Aflrii capului Sfântului Ioan înainte
Mergtorului, precum vom arta înainte.

De se vor Întâmpla sfinii Trei ierarhi hi

Sâmbta lsatului de carne:

Cântm slujba lor Vineri mai Înainte

neschimbat.
toat.

De se vor întâmpla sfinii Trei Ierulii. Luni sau
Mar 1

,
sau Joi, în Sâmbta brânzei ;

Cântm ca i Aflarea cinstitului cap al Mer-
gtorului înainte, întru toate asemenea,

De se vor Iu tâmpla .sfinii Trei ierarhi,

Miercuri, sau Vineri. In sptmâna brânzei :

Cântm slujba lor Mari, sau Joi într’uceeai
sptmân a brânzei.

Cadese a t!

:

A. De se va întâmpla înainte Serbarea Jniâm-

La Vecernia mare: suirile rnvlerii 4,

ale Triodului 3 i ale înainte-serbrii A. Sla-
v,, a Triodului, l acum,., a Nsctoarei

glasului.

la IAH*

:

stthîrjle înainte serbrii, Slikoav-

na Vecerniei, Slav... a Triodului, i acum...

a înainte-serbrii.

La Slih*tvn: Sf{huile învierii. Slav,.

,

a Triodului, i acum... a înainte serbrii.

La binecuvântarea finilor: Tr0pai,u ]

Nsctoare dc Dumnezeu... de trei ori. Fie
numele Domnul uv, de trei ori i cetire.

Iar unde nu se îace priveghere Dumineca,
dup: Acum slobozete... Troparul învierii,

Slav,.. i acum... Troparul mainte-serbrii,

La Dttp-einam: Dup Tatl nostru,,, zi-

cem Condacul înainte-serbârli, SJavâ,,. i
acum.,, al Triodului,

La 0trema . La Dumnezeu este Domnul...

Iroparul învierii de dou ori, Slav .. i
acum-., al înainte-serbrii i celelalte pân
la Canon. Canonul Învierii cu Irmosul pe
4, al Nsctoarei de Dumnezeu pe dou,
ul Inaiiite-serbrii pe 4 l al Triodului

pe 4- Catavasia Praznicului,

Iar de este în Duminica lsatului de came ;

Canonul învierii pe 4, al Inainte-serbiii

pe 4, ale Triodului pe 6. Cittavasia Trio-
dulul. Dup 3 cântare, Condacul inainte-

serbril, Icosrd i Sedelna Triodului de
dou ori. Slav... i acum... a înainte-ser-

bârii. Dup 6 cântare, Condacul i Icosul

Triodului. La Cântarea 9, cântm: Ceea ce
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eti mai cinstit... Luminânda învierii, Sla-

v.., a Triodului, i acum... a înainte-serbrii.

dinha Laude .Stihîril0 Iovierif 5 l trei

Triod cu prîpelele lor.

Iar de este In Duminica lsatului de carne,:

sad u lâs.nului do bMtiz
: j

Cutm Stihîrile învierii 4, ale Triodului

4, "cu piipelclc Iul, Slav ., a Trîodului, i
acum.. Prea bine cuvântat eti... Doxo-

logia marc. Troparul Învierii, Ectenia i
Apolisul. Apoi Slav... i acum.,, Stibira Even- i

gheliei. Ceasul întâiu iu pridvor. La Ceasuri

:

I

Troparul învierii, Slav... a înaintea se i b iii.
i

i acum... a Nsctoarei Ceasurilor. Dup
j

Sfinte Dumnezeule. .. Cor dacul inainte-serbrii i

i al Triodului, Ie schiubm.

La Liturghie Fqricirile

din Triod, Cântarea 3, pe

serbrii, Cântarea 6, pe

Troparul învierii i al

Slav.., Condac ul Triodului, i
îuainte-Pi znnirii.

glasului pe 4,

4 l ale 3 nai nte

L Dup Ieire,

înainte serbrii,

acum., al

B. De se va întâmpla tninle-serbarea în-
1|

tâmpi nrii Domnului in Sâmbta lsatului
j|

de carne:

Cântm slujba înainte-serbrii mai Înainte
:

Vineri într'aceeaî sptmân, împreun cu

Sfinii Klr i loan i a Sfântului Triton.

De se va întâmpla inainlc-sorbarea Inlâm[ii-|

nrii Domnului Luni, hhii Mari, sau Joi iui.

sptmâna brânzei:

Stiliirile înainte-serbrii 3 t ale sfântului 3, ||

Slav... a Sfântului, i acum... a înainie-ser-

bârii. Stllioavna Triodului, Idiomela de dou j!

ori i Mucenica. Slav... i acum... a Înainte-

serbrii. Dup Sfinte Dumnezeule... Troparul j;

Sfântului, Slav... i acum... a înainte-serbrii’ h

La Qup#-einart?J)up& Cade-se cu

vrat... Condacul înainte-serbrii.

ade-

La Utrenie ;L& Dumnezeu este Domnul.

-

Troparul îiminte-serbrii de dou ori. Slav,.,

a Sfântului, i acum., a înatnte-serbrii.

Dup întâia C&tism, Ectenia i Sedelna

îuainte-serbrif. Dup a doua Catismâ, Se-

dclna Triodului. Canonul înainte-serbrii cu

Irmosul pe 8 i al Sfântului pe 4, Iar unde

vine Tricântarea, cetim Canonul înainte-ser-

brii cu Irmosul pe 4 i ale Sfântului 3

Stihuri pe dou l din Triod 8. CatavSîa

Triodului. Dup Cântarea 3, Condacul, Icosul

i Sedelna Sfântului. Slav... i acum... a

înainte- serbrii. Dup a 6-a Cântare, Conda-

cui i Icosul înainte-serbrii Dup a 9-a

Cântare, Luminânda Sfântului, Slava... i
acum... a înainte-serbrii

La .S/fâoaiWdldîomela Triodului, de dou
ori i Mucenica, Slav,, i acum a îuaînte-

serbrfi. Dup : Bine este a ne mrturisi,

i dup Sfinte Dumnezeule, Troparul Muce-

nicului, Slav... l acum... a înainte-erb arii,

ha Ceasuri Troparul înai ute-serbrii, Sla-

v... al Mucenicului, i acum... a Nsctoarei
Ceâsului. Dup Sfinte Dumnezeule... Condacul

înainte-serbrii.

La Lilurghie Fericirile din Canonul îna-

inte serbrii. Cântarea 3 i a Mucenicului

Cântarea 6. Dup ieire, Troparul înainte-

serbrii i al hramului Sîântului i al Muce-

nicului. Apoi Condacul hramului Sfântului,

Slav.,, al Mucenicului, i acum. . al înainte-

serbrii-

C De se va întâmpla inainte-serbarea In tâm

pinrii Domnului Miercuri, sau Vineri

în sptmâna brânzei:

Mari seara .'Stihirile înainte-serbrii 3 i
ale Sfântului 3, Slava,, a Sfântului, i acum,,-

a înainte serbrii.

La Stihoam /Stihira Triodului de douori
i Mucenica, cu pripelile cele obinuite.

Slav... i acum... a în flinte-serbrii. Dup
Sfinte Dumnezeule... Troparul Sfântului, Sla-

v... i acum,,, a îjvainte-ser bârii- Ectenia, 3

metanii mari i Apolisul,

»f
3f*m
mm
mmm
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Oup-cenare culira cea mare, dela Psalmul 4:

Când am strigat eu,., ^
La caro cântam Ir i cântarea Triodului,

rle la Utrenie, una glasul al 2-lea, Irmos:
Pro piatra credinei...

Dup Sfinlc Dumnezeule. . Condacul ina-

inte-serbrii i trei metanii mari i rugciunea
i obinuitul Apolis,

:a« 3$cw wscwwWStfWWSficWaficaMScscî^sfcs (MCSM:
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ha Utrenie -ia pum nCZCU este Domnul...

Troparul iuaintc-seibrii Ue dou ori, Slav,.,

a Sfântului I acum... a inainte-serbiirii,

Dup întâia Ca lism, Sedclna înainte-serbrii.

Dup a doua Catism, Scdelna Triodului

de dou ori, Slav... i acum.,, a Crudi-

Nsctoarei. Canonul iaaînte-gerijrii cu Ir-

mosul po fi, din Mineiu pe 4 i al Triodulul

pe 4, Iar când vine Tricântarea, cântm
Canonul înaintc-aei trii cu Irmosul pc 4,

din Mineiu 3, pe 2 i din Triod 8. Dup Trl-

câutare. Condacul sfântului î Sedelna lui.

Slav... i acum... a înaîiite-serbrii. Dup 6

Cântare, Condacul i Ier sul inaînte-serbgrji,

Dup !1 Cântare, Luminânia Sfântului, Slav ...

î acum,., a înainte-serbrii.

La Stihoarn g^ibira Triodului de dou
ori i Mucenica; Slav.,. i acum... a. tnainte-

serbrii
;
Ectenin, trei metanii mari i Ceasul

întâiu t Troparul mamte-serMni
Slav.,, a Sântului, i acum... a Nsctoarei
Ceasurilor. Dup Sfinte Dumnezeule,,. Conda-
cul iuainie-serbrii. Dup; Ceea ce eti mai
cinstit,-, trei metanii mari i Apolisul, apoi

Litia în pridvor.

Asemenea i la celelalte Ceasuri, Troparul

înainte serbrii i al Sfântului, La ceasul fi

obinuitul Tropar i Paremîa, Dup Sfinie

Dumnezeule.,, Condacul înainte-serbrii j ]a

fiecare ceas câte trei metanii mari. Iar
Vecernia Praznicului se face la vremea ei.

ââââMââââââââââ&ââââ
G. Dj se va întâmpla înainte -serbarea În-

tâmpinrii Domnului în Sâmbta lsatului

de brânz

:

Seara, Catisma rândului- _
La Doamne strl-

gat-am... punem stilurile pe 6. a ale înainte-

serbril 3 i de Prinilor din Triod 3, Sla-

v.,, a Prinilor. i acum... a Nsctoarei
glasului de rând- Ieire, Paremia Triodului

i Prochimenul S ndjdueasc lsrail spre

Domnul.,,
La Stikorwn j t ^ ^ *Idiomcla Tnodului de dou

orj i Mucenica, Slav... a Prinilor, i
acum.,, a iaainte-serbrîî. Dup Acum slobo-

zete. . Troparul Prinilor, Slavii.. i acum,.,

al lnalnte-serbrii.

La Dupd-eimrt n - ~ ,Dup Cade -se sa te fe-

ricim... t Dup Sfinte Dumnezeule,,. Con-

dacul Prinilor, Slav,,, i acum, , al Ina-

Inte-serbrii.

La {./treme Tf0par ,jj înainte-serbrii, de
dou ori, Slav... al Prinilor, i aeunw
al înainte-erb arii. Dup Catlsme, amândou
Sedelneîe Prinilor, Slav.,. i acum . a

iuainte-serbrii. Canonul înainte-serbrii cu
irmosul pe 6 i al Prinilor pe 8. Catavasie

;

irmosul Triodului.

Iar Cântarea 2, Irmosul Triodului il cân-

tm odat i pe urm iar acoperim eu a-

uel irmos Dup Trieântare, Condacul î Ico-

sul înmnte-serbrii, i Sedelua Prinilor.

Slav.,, l acum.,, a înainte-serbrii- Dup
6 Cutare, Condacul i Icosul Prinilor Lu-

minânda Prinilor, Slav. - i acum... a

i tiaiute-serbrii.

Lu Laude
Stiluriie Prinilor pe 4, Slav,,,

a Prinilor i acum,., ti înainte-serbrii.

Doxologia mare i celelalte ale Utreniei.

La Ceasuri, Troparele înainte-serbrii, Slav...

a Prinilor, l acum... a Nsctoarei ceasu-

rilor, Condacul inainte-serbrii i al Prini-
lor, le zicem schimbând u- le.

La Liturghie :
înainte- serbrii,

Cântarea 3 pe 4 i a Prinilor, Cântarea fi

pe 4. Dup Ieire, Troparul inainte-serbrii

i al Prinilor, Slav... Condacul Prinilor
i acum... al Inainte-serbrii. Slujba toat a

zilei i a Prinilor precum s*a adiat.

Iar slujba Sfântului Trifon, so pune Ia

Dup-cinare.

0. De se va întâmpla srbtoarea Întâmpi-

nrii Domnului in Dumineca vameului i a
fariseului, sau a fiului celui pierdut, sau a

Lsatului de came sau a lsatului de brânz:

Sâmbdtâ la Vecernia cea mic : g^j.^
învierii aie glasului, 4. Slav... l acum.,, a

Praznicului. La Stihoavn, o Stihir a învierii

i trei aie Praznicului, ale Stihoavnei Vecer-
niei cei mari, ou Pripelile lor, Slav-., i
acum... a Praznicului

; Troparul învierii,

Slav .. i aoum ., a Praznicului.

La Vecernia marc ~ * .

La Doamne stngat-am...

Stilurile învierii aie glasului 3, din Triod 3

i ele Praznicului 4.
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f
rfi estc' in Duminica lsatului de carna:Tp jf — rw ^ vu x u i tlj. - Vj-m i i ra

4e^ Sîlhlrile învierii 3, din Tried 4 i ale Fraz-
niculul 3 , Slav.., a Triodului, l acum ... u
ITazufeului. Ieire i Prem iile Praznicului,

tA lrei -

^ La Stihpuvri: Stilurile învierii, Slav .. a
InoduIuL i acum.., a Praznicului, ia bioe-

ÎJ
CUvântaren pâinilor. Troparul Praznicului de

ij-îf
hei ori j cetire de trimiterile Apostolilor.

w?
fcjf

Vf

Vi

w?
s*

Iar unde nu se face Priveghere dup:
A<uim slobozete... Troparul învierii. Slav,

.

i acum ., «I Praznicului.

La Dup-cinare .
Dup Sfinte Dumne-

zeule,.. Conditcul Triodului, Slav.. l acum.,
al Praznicului.

La Utrenie
;

La Dumnezeu este Domnul,,,
troparul învierii de dou ori, Slav... Si

^
acum,,, al Praznicului. Dup Caîisme, Seriel-

2 nele in vierii cu alo Nsctoarei lor gi cetire
din talcul Evangheliei Dun Inicil vflmegufiii
i?i a fariseului. Polioleul Praznicului i tro-

parele: Soborul 'îngeresc.&

X ne este Duminica fiului celui pierdui,

^
sau l lsatului de carne, sau a lsatului de

brânz

:

Sf Cântm i al (reilea Psalm

;

La râu] Vavllonulul.,.
%
3
H

X
X
y

8
X

X
V

*

i

.

Apoi Pripelile Praznicului, SedelneJe Pjaz
noului, câte odat j cetirea Praznicului
Antifoanele glasului, Prochimenul Pruznicu-
lui, Toat suflarea... Lvargheba praznicului,
învierea lui Hristos... Psalmul 50 i Siihir/i

Praznicului.
Canonul învierii cu Irmosul pc 4

, ai
Triodului pe l j sJ Praznicului pe ( 5 . Cata-
v a s i i± Praznicului, înir'amândoii corurlie îm-
preun, iar de este io Duminica lsatului
de carne, Canonul Iu vierii cu Irmosul
-i, al 1 nodului pe ii i al Praznicului
4. Dup trei Cântare, Comiacul, icosul

f
Triodului

; Slav... i acum a

i
Praznicului. Dup 0 Cântare, Condacul i

* Icosul Praznicului 91 cetim Sinaxaruh La
i Cânturea G, cântm: Ceea ce eti mai cins-

)
ti c... Luminând a învierii, Slav,., a Tr io-

dului, i acum... a Praznicului.

$

pe

pe

^
Lu Laude; Stihiriîc învierii 4 i ale Praz-

— „ . **

ni cuiul 4, cu Pripelile Praznicului; Slav,. ^
h Praznicului, i ncuin... Prea binecuvântat

eti...
pj
Si

Do este în Duminica lsatului de carne :

La Laude, Stih Irite învierii 4 i ale Praz-
incului 4. cu Prlpeîe-ie. Praznicului. Dup 5$
sfâritul Slihirih r Praznicului, zicem bUIi;
Scoal t.e Doamne, Dumnezeul meu... i eân*tm Idiomela Triodului, glas 8: Damil Pro-
fetul.,. Slav... glasul 1 : Mai Înainte s necurim frailor... $[ acum,., p, ea biQe( .l ,

vântat eti...

S*

mDe este în Duminica lsatului de brânz:
La Lande cutm ca ti in Duminica lsa-

fuîuî de carne, zicând Stihul: Scoalfi-te ^
Doamne, Dumnezeul meu i Idiomela Trio- ^
du Iui. glasul îl: Adam din rahi Pa izgonit... ^
Slava... glas acelai: Sosit- ct vremea... i r-
<mm„. Prea binecuvântat oti... Doxoîogbi 5f#
maro, Troparul învierii i obinuitul A polis. SW
La Lîfie în pridvor. Slava... i acum.., Sîihira 5?#

Erangtoltelsj Cernli-iecm»*. Tropami g*
învierii. Slav... al Praznicului. i llculD .,. u] gjNsctoarei Ceasurilor. Dup TatâT nostru
zicem Condacul Praznicului i al Triodului,

sclilmbându'le, &&
La Liturghie: Fericirile glasului pc 4

, ££
din Trîod Cântarea 3, po I j n Praznicul uf. ^
I fi FH P n tj j-i j-l d'..1 _ J V . FI . PCântarea ti, pe 4. Ln ieire, stihul Prazni-
cului. D lipii aceasta Troparul învierii i al
Pi'dzuicului, Slav... CoQducul Triodului, Si
acum... ni Praznicului Apostolul i Evtm-
glirlia, mai fntâiu a ?jfei t apoi a Praznicului,

D. De se va întâmpla srbtoarea întâm-
pinrii Domnului în Sâmbta lsatului do

came :

m
mm

mm

m
mSlujba morilor ee cânt seara i dfml-

nenta în Sâmbta ce a trecut, sau în Joia m
lsatului do carne, iar Sâmbt Re cânta **
numai slujba Praznicului [oatâ neschimbat

m

E. Do se va întâmpla srbtoarea Intâm
pinarii Domnului, l.uni snu Mari, sau Joi

In sptmâna brânzei:

m

mmm
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ia Pecei-Kfo mfcâ, l£ Doamne
tyji strigaf-am... Stihirile Praznicului pe -t- Slav.,,

*3

&3
*3
*3

M
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33
*3
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

i acum... a Praznicului.

La Stih aam Idiom© (a Triodu] ai de dou
ori i Mucenica, Slav.. i acum,., a Praz-
nicului, Troparul Praznicului, Eetenia i A-

polisul.

La Vecernia, mare i la Utrenie :
Se

pune toat slujba Praznicului neschimbat,
precum mai înainte s’a artat ia rând pen-
true TriOdu] cu Praznicul nu se cânt
ori în ce zi s'ar întâmpla în sâptâaiâaa

brânzei, afar de Sâmbt i Duminic;
numai Stîkîrîa zilei, ce se cânt la Vecernia
mic precum am artat; iar Canon ni t Tri-

cântarea Ie cântm mai înainte.

Iar unde nu ee fac© Priveghere, nici Veccr-

gg ni a mic

:

Cântm la Vecernia mare toate ale Praz-

U| nicului, iar Ia Stihoavn, Slav... Idiomela

$g Triodului, i acum.,, a Praznicului. La Laude

3g dup Stihirile Praznicului, Slav... a Triodului,

33
33
33
33
33
33
33

Iii

Idiomela silei. i acum.,, a Praznicului.

La Ceasuri i Ia IJturghh Slujba toat
a Praznicului

r tar Apostolul zilei i Evan-
ghelia Ie cetim mai înainte,

*3 H- De se va întâmpla srbtoarea Jntâm-
33 p| nrii Domnului Miercuri sau Vineri în

sptmâna brânzei ;

33
*3
W
Nt
Sî3

*3
«3
1*3

La Vecernia mic, la cea mare i la

Utrenie, se pune toat slujba Praznicului
precum am artat în Lunea brânzei nes-

chimbat; i se îae Ia sfâritul Utreniei,

Vecerniei i Ia toate Ceasurile câte trei

metanii mari. La Ceasuri zicem Troparul i
Condacul Praznicului, la Ceasul 6, se zice Tro-

jg parul Paremiei i se cetele Parc mia. Iar
$3 I/turgiiia se face a lui Gur- de- Aur la vre-

*3
*3
*3
!3
«3
*3
*3
*3
*3

mea ei Vecernia o cântm ca i în toate

zilele, dup obinuitul Psalm, Catisma rân-
dului. Iar unde se va fi fcut Priveghere,
Catîsm nu cetim; cî dup obinuitul Psalm!
cântm: Doamne strigat-am Apoi Stihirile

Praznicului 3 i ale Sfântului Simeon 3 ;

Slav... a Sfântului, i acum... a Praznicu-

m
34
îi*

lui, Prochimenul zilei i Paremîa. Apoi Pro- 34
chimenul :

34
34S nâdjduiascâ Israil spre Domnul... 34m

La Siihoai'nti :
Idiomela Triodului de dou 34

ori i îrfarflrîca Slav... i acum... a Prazni- 3#
oului, Troparul Praznicului l A polisul.

De so va întânplu întâmpinarea Domnului
in Lunea brânzei:

Trieâutarea Utreniei o cântm Duminic
la Dupâ-cinare, Iar Idiomela Triodului a zilei;

cea de diminea, o cântm in Praznic Ia

Slav... a Laudelor

De este întâmpinarea Domnului, în Maiia
brânzei

:

Tricântarea cea de Mari a Utreniei o
Cântm Miercuri la Dup-cinare, iar Idiomela
Triodului. a Utreniei o cânlm în Praznic

la Slav,,, la Laude.

De este in tâmpi narea Domnului in Joia

brânzei

:

Tricântarea de Joi o cântm In Murpa
brânzei la Dup-cinare.

De este întâmpinarea Domnului in Vinerea
brânzei :

Canonul i Tricâutarea de Vineri le cântm
In Miercurea brânzei la Dup-oLuare,

Cftî cttKCtf flSlSi

L. Iar de se va întâmpla srbtoarea în-

tâmpinrii Domnului în Sâmbta l-
satului de brânz:

Vineri seara la Vecernia mic, Stilurile

Praznicului, pe 4, Slav.., i acum.., a Praz-
nicului, Prochimenul i Pareroia zilei i dup
Paremie, Prochimen : S nâdâjdmasc Israil $j|

spre Domnul... 34

3#mmm
34

m
34mm
mmm
34
34
34
34
34m
34
34m
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

34
La Stihoavn Idiomela zilei de dou ori
l Mucenica. Slava... î acum... a Praznicului. 34

Troparul Praznicului i ApolisuL

La. Vecernia mare Cântm Fericit br-
batul. .. AntifonUi iulâiu. La Doamne strigat-

am... punem Stihirile pe 10 i cântm Sti-

hirile Praznicului 6iae Prinilor 4, Slav,.,
a Prinilor, i acum... a Praznicului, Ieire, 34

34
a#*»*

34
34
34
34
34
34
34
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^ Prochimenul zilei i Paremiilc Praznicului.

La Lilie Stihirile Praznicul ui, Slavii.. i a-

m cum a Praznicului.

I.*i Stihouvn gi-fiiriie Praznicului, Slavi...

a Prinilor, i acum... a Praznicului.

La binem adu tit ren pinilo r : Trop aru 1

Praznicului de dou ori i al Prinilor odatm i cetire a Praznicului.

Lir de au se face Priveghere cutm
Ia Vecernia mare tonte dupre cum h'uu scris

mal sus. Prochimenul î P.iremla zilei Uî

^ Drfif Prochimenul : $& nâââjdueascâ Israil

f-î? spre Domnul-,. Apoi Prem if le Praznicului

^ Stiliwtvna Praznicului, apoi Pripea Tu Piintl-

jjljj
lor: Cinstit este inct&iieo. Domnului mofir-

Iw iea cuvioilor Lui i cnii m Jdfoireîu 'or:

^ Muiimea rlapari lor... Slav,,, Idiomela Trio-

fcf duîui. i acum,., a Praznicului.

£«
' 1 [tr, ' llu La Dumnezeu este Domnul...

Troparul Praznicului, de dou ori, Slav...
*x a Prinilor, Si acum. a Praznicului. Dup

Callsme, ScdeTne’o Praznicului i cetirea ii

Praznicului Dup Pol iei eu, Sectei na Pmz-
DÎcnîuT, AuIITodiP 1^ «.iniVEnn i al glasului 4, Prochi-
men, Toat suflarea s lauri o pre Domnul,..

6-jc Evanghelia Praznicului, Psalmul o(), Stihira
p,? Praznicului.
oV

Canonul Praznicului cu Irmosul pe 8 i
al Prinilor pe (î

;
Catava sia Pi ti zmeului.

Dup S Cântare, Con docul. Icosul i Se-

^ delna Prinilor de dou ori. Slav... i a

^ cum a Praznicului. Dup (i Cântare, Con-

^ dacul Praznicului si Icosul i cetim Pro-
LJ logul, La Cântarea a noua cântm ; Ceea ce

jj|

eti mai cinstit.. Uuaifiânda Praznicului.

^
Slav,., a Prinilor, i acum. . a Praznicului.

La Laude stilurile Praznicului 3 i ale

jf Prinilor 8, Slov... a Prinilor, i neom,,,

A Praznicului. Doxo’cgia mere. Troparul

^ Prinilor, Sin v.,, i acum... a Prozntoulul-

% Eetenja, Apollauî, obinuita Litie hi pridvor

A si Oaul 1. Lrj Ceas«n)troparuI Pr(jKIliei] ]U j

£ Slav... a Prinilor. i acum.,, a Nsctoarei
Ceasurilor, Dup Tatl nostru... Coudacul

Praznicului.

An Liturpkie .pericirile Praznicului, Cân-
tarea 3 pc 4, i a Prinilor, C,cotarea ti

*
x
%
%
%
#

diacul Prinilor, i acum.. Gândacul Praz-
ul .ului. Prochimen, Apostolul, Evanghelia i
Chinunicul întâiu mie Praznicului i apoi alo

Prinilor,

I, Da se va întâmpla srbtoarea Iutâmpi-3^4
nrii Domuu’ul Luni inlâ a sptmânii a&

postului •

Slujba toat a Praznicului se cânt la

Duminica bisatului de brânz, dup cum
um artat.

£̂j

Cade-se a sta

:

M
M

De se \n io tâmpla sfâritul srbtoare!
lârupinhi ii Domnului in i minkm fariseul ui

unu a II ului pierdut, sau a lsatului dejjii

carne

:

iot
Ltt hx-ernia nuc'- La Doamne strigat-

um ,, i la Stihoavnâ, Stihirile Oetoihului %%
dup obiceiu,

La Vecernia mure
; L;1 Doamne strigat- £#

am... Stihirile învierii 4, di o Triod 3 l ale ^
Praznicului 3. ^

litr de este in Duminica Pisatului de eu rn«t

:

3W

Stihirile învierii 3, din Triod 4 i ale
Praznicului 3, Slav... a Triodului, i scurm m
a Nsctoarei glasului. La Lîtie; Stihirile

K̂*Praznicului, ‘ale .Stihoavnei ce sunt de rfind

intru acea zi i din Triod Stihirile de lu ##
Laude- SSuv.., a Triodului, i acum.,, a îi#

Praznicului, Stîhoâvna învierii, Slav... a Tri- ^
od ului, i acum,.- a Praznicului.

La binecuvântarea pâinilor Troparul
Nsctoare de Dumnezeu, Fecioar... de
dou ori i al Praznicului odat i cetire, j**

1 ' ! ' La Dumnezeu oete Domnul,.
Troparul învierii ele dou ori. Slav.,, i
acum... al Praznicului. Dup Catfsme, Sodel-
mTe învierii cu ale Nsctoarei lor i cetire vt?
din tâteuirea Evangheliei. Apoi Polieloul. 55

Autlioancle, Prochimenul glasul ui, Evau- ^
ghelia învierii, învierea lui Hristos... i cele-

pe 4. La I ire, Stihul Praznicului; Troparul

^
P: aznsimlui j el Prinilor, Slav,,. Con- lalto. Canonul învierii, cu Irmosul pe 4, al

5 ^ SC3«W5K5(WC3S5WW«C«CDK SSCiOCSKÎfiCSWSKSMateîteateM
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Nsctoarei de Dumnezeu pe 2, de laTriod

pe 4 i ai Praznicului pe 4. Cotavasla Praz-
jj

nicuhri.

Iar de este io Duminica lsatului de carne:
j;

Canonul Ifi vierii pe 4, de la TrJod pe 6

i al Praznicului pe 4. Catavasla Triodului

Dup 3 Cântare- Condac si Icosul Prazni-

cului, Sedelua Triodului, Slav... $1 acum „ j|

a Praznicului. Lup tf Cântare, Con dacul j

j

t Icosul Triodului. La 9 Cântare, cântam: -j

Ceea ce eti mai cinstit... Apoi Luminânda
învierii, Slav... a Triodului, i acum... a

jj

Praznicului,

La Laude :stihirîle învierii 4 sl ale Praz-

nicului 4, Idiomde cu PHpelele lor,

Jar da este in Duminica lsatului de carne, jj

' zicem si Siibul: ;i

Scoal- te Doamne, Dumnezeul meu.. i cân- li

tra IdiomeJa, Triodului, Slav... alt Stihir jj

tot a Triodului, i acum... Prea binecuvân-
j|

tat eti...

Iar de cate în Duminica fariseului, sau
jj

a Fjului pierdut, u U zicem Stihul Triodului
jj

Ci dup Stilurile Praznicului zicem : Slav,,
jj

a Triodului, i acum... Prea binecuvântat
jj

eti. Doxologia mare. Dup Sticle Dumne-
zeule... numai Troparul învierii. Ecteniiie,

Apolisul i obinuita Litie in pridvor, Slav...

$J acum.., Stibira Evangheliei i Ceasul t

La Ceasuri: Troparul Învierii, Slav- al
;

Praznicul ui, i acum,, al Nsctoarei Ceasu-

rilor. Dup Tatl nostru... zicem Condaeul

Triodului i al Praznicului, schimbndu-le

L-s Liturghie Fericirile glasului pe 4, j!

din Triod Cântarea fi pe 4 i a Praznicului, jj

Cântarea rândului pe 4. Dup ieire. Tro-

parul învierii i al Praznicului, Slav,,, Con da-

cul Triodului, i acum... Condaeul Praznicului l jj

Prochimen, Apostolul i Evan glie Jiu zilei.

De va fi sfâritul srbâtoarei Întâmpinrii in jf

Sâmbta l&silului de carne: ii

Slujba dup-serbrii se las i cântm
slujba Sâmbetei, a morilor

%%%%%?
j|

F. Do se va întâmpla sfâritul srbtoare! !

j

Iutâmpinrii Domnului Luni sau Mari, sau jj

Joi, în sptmâna brânzei:

Sîj*

©43 si»i~~
'
“ ^ g#

La Doamne sfrigat-am.., Stîhîrile Prazul-

cui ui 3 i ale Sfântului 3. Slav... a Sfântu- ^
iui, de are, i acum... a Praznicului; iar ^
de nu are, Slav... i acum,,, a Praznicului,

%%
La Stihoavnâ JdiomSla zilei de dou ori.

i Mucenica, Slav... a Sfântului, de este,

acum., a Praznicului; iar de nu este, Sla-
**

v... i acum... a Praznicului. Troparul Sîân- ^
tului, de este, Slav... i acum.., a Praznicu-

Iul. Edenta i Apolisul.

La Utrenie :

j.,* Dumnezeu este Domnul..
Troparul Praznicului de dou ori. Slav... al ^
Sfântului, de are. i acum... a Praznicului* ^Cup Catisme, Se doinele Praznicului. ^
Canonul Praznicului cu Irmosul pe 8, aî

Sfântului din Mineiu pc 4, iar nude este^5&fi

Tj'l cântarea, cântm CfînonuT Praznicului cu':
^

Irmosul pe 4, din Mineiu trei Stihuri pentru

2 ei din Triod pe 8. Do are Sfântul Condac
si Icos, Ie zicem dup 3 Cântare si Sedelna ^
Triodului, care este sorir dup a doua Ca
tisn-â. Slav.., a Sfântului, Si ecum.., a Praz- ^
niculuî. Pap fi Cântare, Condaeul si Icosul

Praznicului. Dup 9 Cântare. Lumimuda ££
Praznicului, Slav... a Sfântului, î acum ,, a

Praznicului
;
iar de nu are, Slav... i acum...

a Praznicului.

La Laude: StîîiiriTe Praznicului pe 4,

Stihoavna a aceleiai zPe; Slav. - i acum... ^
a Praznicului. I-a Sffboavn, Idioiuela zilei

m
de dou ori ei Mucenica. Slav, a Sfântului-

de are, i acum,,, a Praznicului; iar de nu 5^5
este, Slav... i acuro... a Praznicului. Dup $Î4

Tatl nostru... Troparul Sfântului, de are, ^
Slav... i acum... al Praznicului, iar do nu ^
este, numai el Praznicului. Duc Er tenie. «?
Ceasul 1. La Ceasuri .Troparul PrserfcUlin,

S’avâ... a Sfânt uliii, i acum... a Nsctoarei
Ceasurilor. Dup Sfinte Dumnezeule,,, zicem

numai Condaeul Praznicului-

m
1. De se va Întâmpla sfâritei srbtoare i

întâmpinrii Domnului Miercuri, sau Vmeris®
îa sptmâna brânzei

:

Metanii nu facem, numai ia sfâritul île-

crei Cântri, câte trei metanii mari. Seara:
La Doamne strigat-am... Stiliirile Praznicului ^

^a^il««CSK54CSK»C5JC^:
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8 i din Minei ale Sfântului 3, Slav,./ a Sfân-

tului, de este, i acum.» u Praznicului
;
iar

de nu este, Slav... I acum... a Praznicului,

La jSlihamnU; Idiomela zilei de dou ori

i Mucenica, Slav, . a Sfântului, i acum,,,

a Praznicului; sau de nu are, Slav... i
acum.,, a Praznicului. Troparul Sfântului,

Slav... si Sfântului, i acum... al Praznicului.

Iar de nu are Sfântul, numai al Praznicu-

lui, Sctenia, trei metanii mari i A polisul.

La Dup-einarea mare : Cântm de Ia

Psalmul al 4-lea: Când am strigat eu... la care

cântm Tricântarea Utreniei din Triod, cea
dintâi glas 2, Irmos ; Pre piatra credinei..*

Dup Sfinte Dumnezeule.,. Conclacul Prazni-

cului; dup: Ceea ce eti mal cinstit... trei

metanii muri i la Apolis trei metanii mari.

A; pieres i Ia Miezonopticâ, dup: Ceea ce

eii mai cinstit... trei metanii mari.

La Utrenie La Dumnezeu este Domnul..
Troparul Praznicului de dou ori. Slav.,, a

Sfântului, l acum... a Praznicului; iar de
ou este, Slav... l acum... a PrazîcuJui. Dup
Catisme, S ideinele Praznicului. Canonul Praz-

nicului cu Irmosul pe 6, din Mine iu al Sfân-

tului pe 4 i la Triod pe 4. Iar unde vino
'î ncântarea, cântm Canonul Praznicului cu

Irmosul po 4 din Mineiu pe 2, dou Stihuri

pentru unu) î din Tiîod, pe 8. Dup 3 Cân-

tare, Condurul Sfântului, apoi Sedeina Tri-

odului, Slav.,, a Sfântului, i acum... a Praz-

nicului Dup (î Cântare, Condacul i Icosul

Praznicului i Prologul. Dup 9 Cântare, Lu-

minânda Sfântului, de este
;
Slav... i acum...

a Praznicului ; iar de nu are Sfântul, zicem a

Praznicului de dou ori.

Ui Laud#

:

Stihirile prosomicc ale Prazni-

cului pe 4, Stihoavna a aceleiai zile; Slav ..

i acum... a Praznicului. La Stihouvn, Idio-

mela zilei de dou ori î Mucenica, Slav...

a Sfântului, de are, i acum... a Praznicu-

lui
;

iar de nu are, Slav... L acum... a

Praznicului, Dup Sfinte Dumnezeule,.. Tro-

parul Sfântului, de are. Slav... i acum... al

Praznicului; iar do nu, numai al. Praznicului.

Ectonia i trei metanii mari. La Ceasul 1, Tro-

parul Praznicului, Slav... al Sfântului, i
acum.,, al Nsctoarei Ceasurilor. Dup Sfinte

Dumnezeule... Condacul Praznicului. La Ceea
ce e$ti mai cinstit... trei metanii mari i

rugciunea i cel desvârit Apolis, Aijderea

î la celelalte Ceasuri, Troparul Praznicului

l dup Sfinte Dumnezeule... Condacul Praz-

nicului. Dup Ceea ce eti mai cinst t... trei

metanii mari. La Ceasul 6, Troparul Paremiei

i Paremia, apoi Prochimen, Dup Ceasul al

noulea, cetim fericirile de grsb fr cântare

l celelalte. Miercuri seara, Stilurile Prazni-

cului trei i din Mineiu ale Sfântului trei,

Slav... i acum... a Praznicului; apoi Pro-

chimen i Paremia zilei, Stihoavna Triod tilul,

Idiomela zilei de dou ori i Mucenica, Slav...

i acum... a Praznicului- Dup acestea Ec-

teuia, Miluete-ne pre noi Dumnezeule- i
trei metanii mari i rugciunea : Prea sfânt

Treime., i Fie numele Domnului de trei

ori, Psalmul 33, A polisul $1 trei metanii mari.

K, De se va întâmpla sfâritul sârbloarei

întâmpinrii Domnului in Sâmbta lsatului

de brânz:

Vineri seara, dup Apolisul Ceasurilor În-

cepem Vecernia i dup obinuita CatîsmS,

Stilurile Praznicului 3 i ale Prinilor trei,

Slav.., a Prinilor, i acum... a Prazu icului.

Prochimenul i Paremia zilei, apoi : Invredni-

cete-ne Doamne în seara aceasta...

La st,Utoa im: Miomeia Trîodului, Slav...

a Prinilor, l acum .. a Praznicului. Tropa-

rul Prinilor, Slav .. i acum... a Praznicu-

lui, Ecenîa i Apolisul, La Dup-einnre,

Condacul Praznicului.

La Utrenie. La Dumnezeu este Domnul—
Troparul Praznicului de dou ori, Slav... a

Prinilor, i acum... a Praznicului. Dup
Catisme, Sedelnelc Prinilor de câte dou
ori. Slav... i acum... a Praznicului i cetirea

Praznicului sau a Prinilor, Canonul Praz-

nicului cu Irmosul pe 6 i al Prinilor pe

8. Catavasîa Praznicului, Dup 3 Cântare,

Condacul l Icosul Praznicului i Sedeina

Prinilor dc dou ori, SI av, „ i acum.,, a

Praznicului. Dup 6 Cântare, Con dactil i
Icosul Prinilor. Luminânda Prinilor, Sla-

v... i acum... a Praznicului.

La Lanâe S tihiri I e Praznicuini 3, Stihoavna

acelei zile i ale Pi iuilor 3, Slav... a P-
rinilor, i acum,,, a Praznicului. Doxotogia
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maro, Troparul Pariailor, Slava». i acum.»
a. Praznicului, Ectenia, Apolîsul, obinuita
Lilie în pridvor i Ceasul 1. £« «vmtn:
Troparul Praznicului, Slav», a Prinilor, i
acum.» a Nsctoarei Ceasurilor. Dup Tatl
nostru,.. Condaenl Praznicului i al Prinilor

Je zicem scliimbându-Ie.

La Liturghie : Fericirile Praznicului. Cân-
tarea rândului, pe 4, i a Prinilor, Cânta-
rea 6, pe 4, Dup Ieire, Troparul Prazni-
cului, al Prinilor i al hramului Sfântului,
apoi Condacul hramului Sfântului. Siavâ...
Gândacul Prinilor, i acum... al Praznicu-
lui. Apostolul î Evanghelia, a zilei i a

Prinilor.
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ÎNVTUR
Pentru srbtoarea Întâmpinrii Domnului,

când în acea zi va îi întâmpinarea i in ce
zi va Ii dup serbarea, sau sfâritul ei.

De se vu întâmpla Întâmpinarea Domnului in

Duminica Fiului celui pierdut, sau Luni, sau
Mar? în sptmâna lsatului de carne:

Se sfârete Vineri in acea sptmân.
Iar de se va in âmpla Miercuri, sau Joi, sau
Vineri, sau în Sâmbta lsatului de carne:

Se sfârete In Marea brânzei.

Do este m Duminica lsatului do carne, sau

în Lunea brânzei :

Se sfârete Joi In acea sptmân a brânzei.

Iar de se va întâmpla Io Marîa, sau Mier-

curea brânzei"

Se sfârete în Sâmbta brânzei.

Iar do va îi Joi sau Vineri, sau Sâmbt iu

sptmâna brânzei :

Se sfârete în Dumineca brânzei.

De se va Întâmpla ins întâmpinarea Dom-
nului in Duminica lsatului de brânz:

Atuncoa dup-serbare uu este.

%%
83M

, 8$
&- De se va întâmpla sfâritul srbtoarei 8$
Iulâmpm&rii Domnului în Duminicu fariseu- ^
iui sau a fiului pierdut, sau n lsatului de jrif

carne:

Sâmbt seara la Vecernia mic, Stihiril©

învierii dup obiceiu. La Stihoavn, Stihba
învierii i ale Praznicului, Stihoavna Vecer-

niei cei mari.

La Vecernia mare

:

La Doamne strigat- ara...

Stihirile învierii 3, ale Triodului 3 i ale

Praznicului cu cea de Slav... 4, Slav... a
Triodului, i acum... a Nsctoarei glasului.

Iar de este hramul întâmpinrii, i acum»,
a Praznicului. La Lifie: Stihirile Prazni-
cului i ale Triodului cel© de la Laude,
afar d î Slav. Siavâ.., a Triodului, l acum...

a Praznicului.

La Stihfictvn

:

Stihirile învierii. Slav... a
Triodului, i acum... a Praznicului. La bine-

cuvântarea pâinilor, Troparul: Nsctoare
de Dumnezeu », de dou ori l al Praznicului.

La Utrenie; La Dumnezeu este Domnul ..

Troparul Învierii de dou ori. Slav», i
acum», al Praznicului, Dup C&tisme, Sedel-
nelo învierii cu a Nsctoarei lor i cetire.

Apoi cântm Polieleul.

Iar de este in Dumineca îluliij pierdut, sau
a lsatului de brânz, la Pollcleu:
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Cântm i al treilea Psalm: La râul
Ionului...

Vavi-

Dq este tu Dumineca fariseului

Cântm Fericii cei îâr prihan, Troparele
învierii î celelalte ale învierii pân ia Canon.
Canonul învierii pe 4, al Triodului pe 4

i al Praznicului pe . Catavasiu Praznicu-
lui. Dup S Cântare, Coudacul i Icosul i
Sedoina Triodului, Slav... i acum... a
Praznicului. Dup 6 Cântar©, Condacul i
Icosul Praznicului Luminânda Învierii, Slav.,,

a Triodului.» i acum,., a Praznicului.

La Laude; Stihirile învierii 4 i aîe Praz-
nicului cn cea de Slav 4. Slav... a Triodu-

lui, i acum.. Prea binecuvântat eti

M
8*mmm
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8*?mmmIar de este în Dumineca lsatului de brânza: JJ
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Dup Stilurile Praznicului, zlcsm Stih: Scoa-

lâ-te Doamne, Dumnezeul meu... i cântm
Stihira zilei Idiom ela Triodului, Slav... alta

Stihira. i acum,,. Prea binecuvântat eti.,*

i dup Apolis, Slav.,. i acum.., Stihira

Evangheliei i Ceasul 1. La Ceasuri Troparul

învierii, Slav... al Praznicului, i acum.» al

Nsctoarei Ceasurilor, Dup Tatl Nostru.

~

Condaeul Praznicului i al Trlodului schim-

bându-le.

lui Liturghie

.

Fericirile glasului pe 4,

din Triod, Cântarea 0 pe *1 i a Praznlcu

Iui Cântarea 9. pe 4, Dup Ieire, Tropa-
rul învierii i al Praznicului, Slav... Con-
daoul Trlodului, i acum,,, al Praznicului

.

In Sâmbta lsatului de carne, nici Du-
minic nu sg înc sfâritul serbrii întâm-

pinrii.

K. Do se va Întâmpla sfâritul

tâmpi nrii Domnului Mari,

tmâna brânzei

:

serbrii In-

sa u Joi, in sp-

Seara la Doamne hlrigat-am.,, Stilurile

Praznicului po 6 Siavâ... i acum.,, a Praz-

nicului, La Stihoavn, ldiomela Trlodului de
dou ori t Mucenica, cu Stihurile cele obi-
nuite, Slav... i acum... a Praznicului. Tro-

parul Praznicului. Ectenia l Apolîsul ; iar
rândueala Sfântului, o cântm la dup-cinare

sau când va voi cel mare.

La Utrenie : La Dumnezeu este Dom-
nul... Troparul Praznicului do 3 ori. pup
Cuiisme, Ssdelnele Praznicului. Canonul
Praznicului, cu Irmosul pe 14 Iar unde
vine Tricântnrea, cântm al Praznicului cu

Irmosul pe fi i (lin Triod pe 8. Dup Trî-

cântare, Sedelua Triodului cea dup & doua
O&tism, Slav.,, i acum... a Praznicului.

Dupâ 6 Cântare, Condacul i Icosul Praz-

nicului, La Cântarea 9, cântm: Ceea ce eti
mu cinstit... Luminânda Praznicului de

dou ori.

La Laude : Stihirile Praznicului pe 4.

Slava,,, i acum... a Praznicului. La Sti-

hoava : ldiomela zilei de dou ori l Mu-
conica

,
Slav... i acum,., a Praznicului. Tro-

parul Praznicului, Eetenia i Apolisul.

Lu Liturghie: Fericirile Praznicului, Cu-
tarea îi pe S. Dup Ieire, Troparul Prazni-

cului, Slav... i acum,., Condacul Praznicu-

lui, Apostolul i Evanghelia zilei Iar
Miercuri i Vineri în sptmâna brânzei sfâr-

itul serbrii întâmpinrii nu se face.

K. De se va întâmpla sfâri tul serbrii în-

tâmpinai ii Domnu iui în Sâmbta lsatului do

brânz

;

Io Vinerea brânzei, seara la Doamne stri-

gat am... punem Stilurile pe 6, ale Prazni-

cului 3, ale Prinilor din Triod 3, Slav...

g Prinilor, i acum,,, a Praznicului, Pro-

chimenul l Paremia zilei i dup aceasta

Prochimen; S nâdujdneuso Israîl spre

Domnul...

Lu Stihomnâ
; ldiomela Triodului de dou

ori i Mucenica. Slav.,, a Prinilor,i acum,,,

a Praznicului. Dup Acum slohozete... i dup
Sfinte Dumnezeule... Troparul Prinilor, Sla-

v.,, j acum ., a Praznicului.

Lo Utrenie La Dumnezeu este Domnul...

Troparul Praznicului de dou ori. Slav, ,. al

Prinilor, i acutn... al Praznicului. Dupâ
Catisme, amândou SedeInele Praznicului

Canonul Praznicului cu Irmosul pe 8 i al

Prinilor po 0. Citavasia Prazolcu lui. Dup
3 Cutare, Conduc îl i Icosul Prinilor i
Sedelna lor de dou ori, Slav.., i acum..,

a Pfazaicului, Dup 0 Cântare, Condacul i
Icosul Praznicului. La Cântarea 9, cântm

:

Ceeace eti mai Cinstit... Luminânda Praz-

nicului, Slav... a Prinilor, J acum... a

Praznicului.

La Laude :

Prinilor 3,

Stihirile Praznicului 3 i ale

Slav.,, a Prinilor, l acum...

a Praznicului. Doxologia mare... Troparul
Pârioilor. Slav.,. i acum.,, a Praznicului,

obinuita Litie în pridvor i Ceasul 1.

1 a £-~l tu> ijh

i

e Fericirile Praznicului, Cân-
tarea 9 pe 4 i a Prinilor Cântarea B pe
4. Apostolul i Evanghelia zilei i a Prinilor.

M
K#mmmm
mmmm
X*l
snMmm

m
itâmMm
mmm
jSrafm
ah

mm
**mm
a*
A*t
Â*

mm
itt

m
it#m
m
a*

mmMm



3

DIN CAPETELE LUI MARCO m's

Cade-se a ti:

*3

«f

mM
¥%M
*3m
*3
fcs

$3M
*3M

fj, De se va întâmpla Aflarea cinstitului

Cap al Sfântului Iuun Înainte -merglojul in

Duminica lsatului de carne sau a

lsatului de brânz :

Aceast srbtoare se Începe din supl'

mâna lsatului de carno i sc suie pân Mari
a patra sptmân din postul mare.

Sâmbt seara lu Vecernia mic Stilu-

rile Învierii alo glasului, 4. i a Nsctoarei
glasului. La Stihoavn, o Stihirâ a Învierii i

Stihoavna Inainte-mergtorului.

La Vecernia mare- , La Doamne strigat am...

Stilurile Învierii ale glasului, 3, de la Triod

4 i ale Iuainte-mergtorului o. lur de va îi

in Duminica brânzei, cântm Stilurile învie-

rii 3, a lui Anatoiie 1, de la Triod 3 i ale

Sfântul ui îî. Slav.., a Triodului, i acum... a
Nsctoarei glasului. La Litie: Stihira hra-

mului i din Triod, Stihlrile Laudelor, gla-

sul al 6-lea; Cugetând de ziua aceea-, A
do.ia Siihir : O, ce ceas va fi atuncea...

Iar de este in Duminica lsatului de brânz

Din Triod întâia Stiliir glas 5 : Vai mi e

Adam a strigat cu jale.,, a doua SLibir:

Sosit-a vremea buntilor... Slav... a lui

loau Inainte mergtorul, i acum,., a Trio-

dului, Slav deia Litie.

Stihoam : Stihirile învierii, Siav... a

lualaLe-mergtorului, glas 2; Prea cinstitul

-s
r
I .

rjivas,.. i acum,,, a Triod ului.

IM’ biHcSuPânforea pâinilor : Troparul

:

Nsctoare de Dumnezeu, Fecioar... de trei

ori. i cetire din Trimiterile Apostolilor-
, “iu vuiei

La Utrenie : La Dumnezeu este Domnul...

oarei învierii lotFaeelai glas. Dup Cn-

Us.me, Scdelneie ' .Învierii c'u'^^âplt^r.ei,
lor i cetire din tinuirea. Evangheliei. Apoi
j^oiiele ul numelejypmnuluî, Ia care
cântm i. l treilea Psalm : La râul Voiri-

Ipnu lui.. i

f

_T^Kt
j,^ea'^ântn aljiiil £1e i

resc. Scdoinele toate eâie odat; Slav...

Serielna cea dup Polieleu, i acum... a

Nsctoarei i cetirea Iaainte-mergtor ului-

AntiEoanele i Prochimenul glasului, Evan-

ghelia Învierii, învierea lui Hristos i cele-

ialte. Canonul învierii cu Irmosul pe 4, de

la Triod pe 6 i al fnaînte-mergtorului

pe 4 Catnvasîa, TrioUului.

Jura de este in Duminica lsatului de brânz

;

Canonul învierii, eu Irmosul pe 4, al

Nsctoarei de Dumnezeu pe 2, de la Triod

pe 4 i ui Mergtorul ni-îuainte pe 4. Ca-

tavasia Triodului, Dup 3 Cântare, Oonda-

cui i Ioos ui luainte-mergtorului i Sedoina

lui de dou ori. Slav... l acum,., a Trio-

dului, i cetirea MargLorului-inamte. Dup
ti Cutare, Condacul i Icosul Triodului i
prologul. La 9 Cântare, cântm : Ceea ce

e$li mai cinstit... Apoi Luminânda învierii,

Slav... a luainte-mergtorului, i acum... a

Trio dului-

La Laude :
Stilurile învierii 4 i ale Sfân-

tului cu cea de Slav 4 cu Stihurile lui

;

l dup Sulurile Sfântului, zicem Stih: Scoa-

l-te Doamne, Dumnezeul meu... i cântam

Stihira idioiuelâ a Trio dului, glas 8. Daniil

profetul. Slav... glas li Sd ne curim fra-

ilor ... i acum-, Prea binecuvântata eti...

iar de este în Duminica lsatului de

brânz, zicem. Stih

:

Scoul-te Doamne, Dumnezeul meu... i
cutm Stihira idiomel a Triodului, glas 6

:

Adam din raiu... SJavâ... glas acelai: So-

sit-a vremea buntilor... i acum.,. Prea

binecuvântat eti... Doxologta mare. Dup
Sfinte Dumnezeule... Troparul Învierii, Ea-

teniile, Apolisul i obinuita Litie în prid-

vor; Slav... i acum... Stihira Evangheliei

l Ceasul 1. La Ceasuri: Troparul Învierii,

Slav... al Inainte-mergtorului, i acum... al

NâscatoareiJDeasurilor. Dup Tatl nostru...

Condaoul Triodului i al iQainte-mergtorului,

le zicem sehlmbându-le.

La Liturghie : Fericirile glasului pe 4,

din Triod, Cântarea 3 pe 4, i a Inainte-

njfgtoruIui, Cântarea 6 pe 4. Dup Ie-

ire, -Troparul învierii i al Inainterne r-

gorului, Slav... Cond ticul lui, i acum,..

Condacul Triodului. Apostolul i Evanghe-

&mmmmm2%m2sm3ms3mmsmmsm&33mms3gm3x$&
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lia, întâi a zilei
;

apoi ale Mergtorul ui-

înainte.

De se va Întâmpla Aflarea Cinstitului Cap ai

Sfântului [oan înainte-mergtorului în Sâm-
bt lsatului de carne

:

Se cânt toat slujba praznicului Sfântului

loan Insinte-merg torul in Vinerea lsatului
do carne, neschimbat.

1. De se va întâmpla ‘Aflarea Cinstitului Cep
ai Sfântului loan Tnainte-mergStorului Luni,

sau Mrfi In sptmâna brânzei, Duminic
seara cetini : ,

Fericit brbatul... Antjfon întâii!
;
iar in

celelalte zile alo sptmânii brânzei, se

cetete Ca tista rândului. La Doamne siri-

gat-am... Sfihirile Mergtorul ui-înainte pe
6 ( Slav,,, tot a Iui, i acum... a Nsc-
toarei, acelai glas. Proetamenil zilei i Pa-

re miile Inainte-morgtorului.

La Stihoamâ Idlomela zilei de dou ori

l Mucenica, Slav... a In aînte-mei'g torului,
glas 2. i acum.,, a Nsctoarei. Troparul
Ioainte-mergtomlui, Slav... i acum... al

Nsctoarei învierii.

La Urerne: La Dumnezeu este Domnul...

Troparul Inainte-meigtcrului de dou ori,

Slava... i acum... a Nsctoarei. Dup Întâia

Catism, Sedelnele Triodului i cetirea zilei.

Dup a doua Catism, Sedelneio Mergtoru-
lui înainte amândou i cetirea Iui. Polieieul

i Sedeluu lui de dou ori, Slav... i
acum... a Nsctoarei. An tifonul Ia! glasului

4. Prochimenul i Evanghelia înainte-merg-
torului. Apoi Psalmul b(J, Stih ira înainte-mer-
gaterului. Canonul Nsctoarei de Dumnezeu
cu Irmosul pe 6 i al Inainte-mergtorului
pe S, Calavasia: Deschide-voiu gura mea.-.

Iar unde vine Trieântarei, cântm Canonul
înainte-mergtorului au Irmosul pe 6 i din

Triod, pe S... Dup 3 Cântare. Sedelna
Înainte 'mergtorului de dou ori. Slav.,. i
acum... a Nsctoarei i cetirea Mergtorului-
înainte. Dup ti Cântare, Condacul i Icosul

Inaiate-me rgtor ului i Prologul La 9 Cân-
tar e

} cântm : Ceea ee eti mai cinstit.,. Lu-

rainânds înainte-mergtorului de dou ori,

Slav.,, i acum... a Nsctoarei.

La Laude
gtiDIpi Podobice ale Ioainte-

mergâtorului pe 4, Slav... a înainte-merg-
torului, i acum... a Nsctoarei,

La #£tfeoai#â:j
(j OII]e a Triednlui de dou

ori i Mucenica, Slav, .. a Inaînte-mergâto-

rului, i acum,, a Nsctoarei i celelalte

dup obiceîu, A polisul i Ceasul 1.
?-a '--sasuri

Troparul înainte-mergtorului i dup Sfinte

Dumnezeule— Condacul Ina'nte-mergfi torului.

•m Liturghie
p’erlcirlle înainte-mergto-

rului Cântarea 3 i G, Apostolul, Evanghelia

i Ci ionicul zilei i a înainte -mergtorului-

l

1. Iar de se va întâmpla Aflarea Cinstitului

Cap al Sf. loan Inalnte-mergtorului Miercuri

in Sptmâna brânzei :

Sd cânt toat slujba Mergtorului-înainte

cea de seara i de dimineaa in Martin spt-
mânii brânzei. Iarjie este Vineri, slujba

lui o cântm Joi-

iar de se va întâmpla Aflarea Cinstitului

Cap iu Joia brânzei :

Miercuri dup : Slbete, las... i dup
metanii, îndat începem: Venii s ne în-

chinam,., de trei ori. Psalmul eel obinuit
t Beterna i Stilurile dup cum s'au scris

mai înainte. Dup Ieire, Prochimenul, Pa-

remiile zilei i dup acestea alt Prochimen

;

S ndâjdueasc Israil spre Domnul - , . apoi

Paremlile Sfântului
;
dup aceasta :

învred-

nicete-ne Doamne- .

La Stihoavn idlomola zilei de dou ori

i Mucenica. Slav... a Inainte-mergâtorului;

l acum,., a Nsctoarei; dup Acum slobo-

zete... i dup Tatl nostru.-. Troparul îna-

inte-mergtorului, Slav... i acum... a Nsc-
toarei. Eetenia, trei metanii mari l rugciu-
nea : Prea sfânt Treime... Fie numele Dom-
nului... de trei ori, Psalmul 33 i trei metanii.

Apoi, Cade-se sâ te fericim,,
. i Apolisul.
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bâta lsatului de brânz:

Vineri seara, cetini întâiul Aniiîon al Ca*

tismei întâia : Fericii. brbatul... La Doamne
strigai- ani.,. Stihirile Joainte-mergtorului. trei

Podobnice i trei ale Prinilor, Slav,,, a

înainte-mergtorului, i acum... a Nsctoarei
glasului. Ieire, Prochimenul iParemia zilei,

apoi Prochimen, gla. 6: S ndjdueasc
1-trit spre Domnul.., Unp aceea, Parcmiiie

Mjrgtorulut-ioaîDie; apoi, învrednicete -ne

Doamne.
.
i EcteniiJe: Sâ plinim rugciunile
noastre cele de sear,..

Ui btihQQ&n .

idiomela Triodului de dou
ori i Mucenica

;
apoi Stih ; Veseli-se-va

dreptul întru Domnul... i Stihîra Inainte-

merg&torului, Idiomeia glas 6; Ceea cs era

mai înainte in vas .. Slav... a Prinilor,
glas 8: Mulimile clugrilor i acum ..

a Nsctoarei, acelai glas, Troparul Merg-
torului -înainte, Slav... a Prinilor, i acum .,

a Nsctoarei învierii. Edenta: Miluete-ne
pre noi.,, trei metanii mari. Prea Sfânt
Treime... Fie numele Domnului.

. i Psalmul
33.

^a L>up-cinare t c&Qtm Canonul^ mor-
ilor din Oetoih al glasului, sau al Nsc-
toarei de Dumnezeu. Dup Sfinte Dumne-
zeule., Con dacul Ia aiute-mergtorului, Slav,,,

i acum... al Prinilor.
La Utrenie ^ p umDezeiI este Domnul.,.

Troparul Mergtorului- înainte, de don ori,

Slav,., al Prinilor, i acum... a Nsctoa-
rei. Dup Catisme, Sedelnele Prinilor i a
Nsctoarei lor t cetirea Prinilor. Polîeleu

i Se cleine le Sfântului câte o dat. Slav
Sedelna cea dup Polieleu. i acum... a

Nsctoarei ei i cetirea lui. Aniitonul întâi

u

al glasului 4,' Prochimen, Evanghelia Inainle-

mergtorului. Psalmul 50,Stihira. Înainte -mer-

gtorului.

Canonul înainte-mergtoru lui cu Irmosul

pe l> i al Prinilor pe 8, Catavasia, Irmo-

sul Triodului. i cântm i a dona cântare
din Trlod, iar cea din Psaltire nu o zicem.
Dup 3 Cântare, Coniacul, Icosul i Scdeloa
Inainte-mergtorduî, Slav... a Prinilor, i
acum... a Nsctoareii cetirea înainte merg-
torului. Dup ti Cântare, Condacul i Icosul

Prinilor i Prologul, Dup 9 Cânte re, Lu-

minânda laarate-inergâtorului. Slav... a P-
rinilor, i acum,,, a Nsctoarei.

Stihirile înainte-mergtorului,

3, Slav... a Prinilor, i acum a Nsctoa-
rei. Doxologia marc. Troparul 1 nainte- mer-

gtorului, Slav, a Prinilor, i acum. . a

Nsctoarei InvierU; obinuita Li tic în prid-

vori Ceasul l.** Ceasuri: Troparul înainte

-

mergtorului. Slav... al Prinilor, i acum...

a! Nsctoarei Ceasurilor. Dup Tatl nostru.,.

Condacul Inainte-morg torului i al Prinilor

Ie zicem schimbându-le.

La Liturghie
Feri cirn o înainte-mergto-

rului Cântarea 3, pe 4 i a Prinilor Cân-

tarea 6, pe 4 t Dup Ieire : Troparul hra-

mului, al Inainte-mergâtorului i al Pariai-

lor, apoi Condacul hramului i al Inainte-

mergtorului, Slav.. Condacul Prinilor,

l acum... al hramului Nsctoarei de Dum-
nezeu, sau Ceea ce eti folositoare cretini-

lor... Apostol, Evanghelia i ChinonieuL întâi

u

ale Inainte-mergâtorului, apoi ale Prinilor,

De se va întâmpla Aflarea Cinstitului Cap

Luni în întâia sptmân a postului:

Toat slujba Mergtorului- in ain te se cânt
în Duminica lsatului brânzei.

De se va întâmpla Aflarea Cinstitului Cap

ori iu ce zi a sptmânii întâia a postului:

Se cânt slujba Iui sau
satului de brânz, sau în

a postului.

in Duminica l-
Sâmbta întâia

N. Iar de se va întâmpla Aflarea Cinstitu-

lui Cap al Slântului loao în Sâmbta întâia

a postului;

Vineri seara, Catisma rândului. I,a Doamne
strigat-am— punem Siihiriie pe 10, i cu-
tm Idiomela zilei de dou ori, i Mucenica,
apoi ale înainte* mergtorului trei podobnîce
i aîe Sfântului Teodor 4, Slav... a Sfântului

Teodor, i acum... a Nsctoarei glasului ce

a trecut Ieire, i Prochimenul i Paremia
siiei i trei ale înainte- mergtorului. Dup:
S se îndrepteze rugciunea mea... trei me-
tanii mari. i celelalte ale Liturghiei cei mai

*4
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înainte sfinite. Dup rugciunea Amvonului

cântm Canonul Sfântului Teodor precum
s’a artat la rând l Apolisul.

Jur de nu este lAturghie
: Seara La Ooam _

ne tii gat- am,.. Stihlrîle Inainte-mergtorului

trei i ale lui Tedor trei; Slav... a Muce-

nicului, i acum,.* u Nsctoarei glasului ce

a trecut, fr de ieire, Prochimen, Paremla

ziloi i ale Inaiute-n>erg&toiului-

/,rj stihiuv v
• idiomela Triodului de doua

ori i Mucenica ;
apoi Stih : Veselise-va drep-

tul... i cântm Stihira Mucenic, glas 2 : Ai

Dumnezeeiilor daruri.. Slav,., a Inainte-

uiergatorului glas fi: Comoara dumneze-

etilor... i acum... a Nsctoarei, Dup Acum
Blobozete... i dup Sfinte Dumnezeule... Tro-

parul Inainte-mergtorului, Slav.., al Muce-

nicului, i acum... Toate tainele tale... Ee-

tenia i S metanii mari i cântm Canonul

Sfântului Teodor la Coliv i Apolisul dup
obieeiu. ftup-etnare, ^jim 3cca ^are, La

ea cântm Canonul morilor i rândueala

Miueiuliii ;
iar Troparele la cel d'intâiu

Sfinte Dumnezeule î al doilea, le zicem ale

amândorora Sfinilor î Ia cei de pe urina

Sfinte Dumnezeule, zicem Condaeul Înainte-

mergtorului.

La Utrenie La Dumnezeu este Domnul..,

Troparul Inainte-mergtorului de dou ori;

Slav.., a Sfântului Teodor, i acum,,. Toate

Tainele tale... Dup Întâia Catism, amân-

dou Sedelnele Înainte-mergtorului, Slav.

,

i acum... a Nsctoarei. Dup a doua Ca-

tism, Sedelna Sfântului Teodor, Slav,,. i
acum... a Nsctoarei i cetirea înainte-mer-

gtor ului, sau a Sfântului Teodor. Polieleu

i Sedelna Mergtorului Înainte dc dou ori,

Slav... l acum... a Nsctoarei, Antifonul în-

tâia al glasului 4, Prochimen i Evanghelia Ina-

inte-mergtoruluî. Psalmul 50, Stihira Înainte-

mergtorului. Canonul inainte-mergtorului

cu Irmosul pe 6 i ale Sfântului Teodor
amândou pe 8. Catavasie : Oeschide-voiu

gura mea... Dup B Cântare, Condaeul i
Icosul i Sedelna Inainte-mergtorului, Sla-

v... o Sfântului Teodor, J acum a Nsc-
toarei i cetire pentru Sfântul Teodor. Dup
6 Cântare, Condaeul l Icosul Sfântului Teo-

dor i cetim Prologul. La Cântarea 9, cântm
Ceea ce eti mai cinstit. Apoi iumînânda Mer-

gtorul ui- înainte, Siav... a Sfântului Teodor,

i acum... a Nsctoarei.

La Laude-
p 0dobniee ale Inainte-

mergtorului trei l ale lui Teodor trei. Apoi

Stih : Veseli-se-va dreptul Intru Domnul...

i cântm Stihira Mergtorul ni-înainte glas

fi : intru tot Cinstitul Cap.,. Slav,., al Sfântului

Teodor, i acum... Nsctoare de Dumnezeu,

tu eti via. . Doxologia mare, Troparul Mer-

gtorului -înainte ,
Slav... al Sfântului Teodor,

l acum,,, al Nsctoarei, Ectenia, Apolisul,

obinuita Litie in pridvor i Ceasul L ^
Oeasuri Troparul Mergtorului înainte, Sla-

v. . al Sî. Teodor, i acum... al Nsctoarei

Ceasurilor, Iar Condacele le zicem schim-

bându-le.

La liturghie
Ferlclrl1e Mentorului-

înainte Cântarea & pe 4 î a Sf. Teodor

Cântarea fi po 4. Dup Ieire, Troparul

[na in te-mergtorul ui i al Sf- Teodor i Con-

dicul Iul, Slav... al Mergtorii lu l-înainte, î
acum... al hramului Nsctoarei de Dumne-
zeu, sau Ceea ce eti folositoare cretinilor...

Prochimen, Apostolul i Evanghelia, mai

înainte ale Sâmbetei, alo lui Teodor sub zâ-

cealâ, apoi alo înainte- mergtorului.

O. De se va întâmpla Aflarea Cinstitului Cap

**
k*tm
a*m
mmmm
xn

K*
Si

H

m
fc«t

k*

an

#4

sn

s*m

tr<$

£4
al Sfântului loan înainte- mergtorului iu Du-

minica întâia a sfântului post:

Se cânt slujba Iui, precum este învtura
in Du mini ca a treia din post, afar de în-

chinarea Crucii; numai la Litie, Slav,, a

Înainte-mergtorului de la Doamne strigat-

am.
.
i acum... din Triort, la Stihoavn, La

Dumnezeu este Domnul .. Troparul învierii

de dou ori, Slava,.. a Inainte-mergtorului,

i acum.,. Prea curatului tu chip .. Catava-

eia Triodului.

L. De se va întâmpla Aflarea Cinstitului Cap

in Luni a a 2-a, &au a S-a, sau a 4-asptmân a

sfântului post:

Duminic seara, cetim Caîsma; Fericit

brbatul... Antifonul 1. La Doamne strigat-
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am,., SîmJrile pe 10, în Triod ale zilei pe
4, repetând cea dintâi i ale lua inte-merga-
lopului pe 6. Slava... a Inainte-mergtortiluir
i acum... a Nsctoarei Învierii. Ieire. Pro*
chimenu] cel mare al Triodului i trei Pare mii
alo ladate -mergtorului. Apoi învrednicete*
ne Doamne.-, i Ectenia: S plinim rugciu-
ni noastre cele de seara..* La Stihoavn:
Id Iomeia Trio du] ui de dou ori i Mucenica.
Slav... a lua in te-mergtorului, i acum.., a
Nsctoarei dup glasul învierii. Dup Sfinte
Diimneze u 1e . . , Tropu ru 1 1n uinte-niergtoruiui

.

Slav... i acum... al Nsctoarei învierii,

Ectenia, trei metanii mari i Apolisul.

La. Utrenie. La Dumnezeu este Domnul,,.
Troparul înainte-mergtorul ui de dou ori.
Slav... i acum... al Nsctoarei. Dup Întâia
Caiism i dup a doua, Sodelneie Triodu-
lui; iar Lctenie nu zicem i cetire în Eîrem
Dup a 3-a Caiismâ, zice preotul Ectenia cea
mic, apoi Sedelnele Iuainte-tnergâ toiului
amândou ^ i a Nsctoarei, cetirea Înainte,
mergtorului, Policleui i Sedelnele Inainte-
mergatoru ui de dou ori, Slav... i acum.,,
a Nsctoarei. Antifonul Întâi u al glasului 4
Prochimen i Evanghelia Ina inte-inerghiolului.
Psalmul tJ i Suhira inainte-mergâlorului,

Canonul Inainte-mergâtorului, cu Irmosul
pe S, Catavasia ; Desohide-uoiu gura mea..

Iar când vine Tricântarea, cântam Cano-
nul Înainte -mergtorului cu Irmosul pe 6
i din Triod S. Gatavasia Triodului. Dup 3

Cutare, Sedelna 1 a ai nto-mergtorul ui de
dou ori, Slav,.. i acum,., a Nsctoarei i
cetirea înainte mergtorului Dup ti Cântare,
Condaoul i Icosul înainte-mergtor ul ui i
Prologul. Dup ^ Cântare, Luminâuda Înainte

-

mergtorului de dou ori, Slav... i acum.,
a Nsctoarei.

îa Laude. Slihîrile Inainte-raergtorulu
pe 4, Slav,., a înainte- mergtorului, i a-
cunn.. a Nsctoarei. Doxologia i Ectenia;S plinim rugciunile noastre cele de dimi-
nea.,, Apoi Stfhoavna, Idiomela zilei dc dou
ori i Mucenica. Slav... a Inainte-mcrgto-
rului, i acum. . a Nsctoarei, Dup Tatl
nostru... TropaniIInainte-mergâtorului, Slav .

a NâacâtoareLIavlerii, Ectcnia: Miluete-ne
pe noî, Dumnezeule.., trei metanii mari i
Ceasul 1 . La cecuri. Troparul Inainte-mer-

mm
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gâ torului. Dup, Sfinte Dumnezeule.,. Conda- &&
cui Inainte-mergâtorului, i ia sfârit trei

metanii mari i dup metanii nu zicem Siinte

Dumnezeule, oi zicem rugciunea : Hr-istoase,

lnoiina cea adevrat... i Apolisul. Iar Cea*
Eiiriie 3, a i fii, le cetim cu Câtime la vre*

mea lor i cu metanii. La al 6-1 ea Ceas, se

citete Pareraia zilei dup rândtieal. Dup £4
Ceasul al noulea zicem Fericirile degrab 34
fr cântare. Dup rugciunea : Slbete,

|J|
Ias... Condaoul hramului, Slava... al Înainte-

mergtorului, i acum... al hramului Nsc- ^
coarei de Dumnezeu, sau: Ceea ce eti fol o- £$
sjtoare cretinilor... Apoi Doamne miluete 34
de 40 ori, Slav... L acum... Ceea ce eti mai
cinstita... i rugciunea: Prea sfânt Treime... î
i începem Vecernia dup obiceiu i o ||cântm cu metanii dup rundueala postului; 34
Catisma dup obiceiu, La Doamne strigat- 34
am... Sliiiirile pe 10, in Triod Idiomela 34
zilei de dou ori i Mucenica, apoi trei Po-
dobuioe ale Triodului i ale IuaLte-mergâto- |1|
rului d, Slav... a înainte-mergtorul ui. i $4
acum... a Nsctoarei glasului. Iar de este 34
spre Miercuri sau Vineri, zicem a Crucii- 34
Nsctoarei, dup glasul Si a vei. Ieire cu
Evanghelia, Lumin lin... Prochimen i Pa- 34
remia zilei, Sâ se îndrepte ze rugciunea
mea... i trei metanii mari. Prochimen, Apos-
toi ui i fîvanghel ia Inainte-mergâ tor ului. Litur- 34
ghia cea mai înainte sfinit dup obiceiu; M
Ja Apoiis: Preotul pomenete mai întâiu pe
Sfântul ce se przuuete, apoi pe cel c-e a ^
sosit; iar canonul Sfântului ce se va întâm-
pla Ia rând îl cântm Ia Utrenie dup râu*
dueal; iar stihirile Iui dela Doamne stri-

gat-am, le cântm dimineaa la Laude.

m
34M
3#m

Csa?urile le cântm precum mai sus s’a

artat Dup Ceasul al noulea i dup rugâ^ ^
cîuuea: Stpâne, Doamne, lisuse Nriatosse,,,

zicem i Psalmul: Binecuvintom suflete al 34
meu pe Domnul i toate cele dialuntrul 33
meu... Slav... Laud suflete al meu pcDom- |j|
nul... i acum,.. Unulo nscut, Fiule... i: Intru ftl
imparia Tu.- de grab fr cântare. Ferici- 33
rilQ dlu Canonul rnainte-mergtorului Cân- 33
tarea 3 i G, apoi Apostolul i Evanghelia
Inainte-mergtorulub Dup acestea: Pome- gS
nete-ne pe noi, Doamne,.- dup Slbete, ^
las..* l dup Tatl nostru... Condaoul fcra* gî|
mulu i

,
Slav. .. Condacul Inainfe-mergtoru Iui, 34
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i acum. . Coniacul hramului Nsctoarei
de Dumnezeu, sau: Ceea ce eti folosi ioar

e

cretinilor,,. Apoi : Doamne miluete de 40

ori i trei metanii mari,..

In acest timp toac Paraclisiarhul i trage

clopotele.

i dup cele trei metanii mari, zicem- Ve-

nit! sâ ne tachinm... de trei ori i cântm
Vecernia cu metanii i ca Catism, dup
obieeiu. La Doamne strigat- am... Stihirile Tri-

odului trei i ale Sfântului Tarasie trei,

Slav-.. l acum... a Nsctoarei. Iar de este

spre Miercuri, sau Vineri, a Cruci L-Nsctoa-
rei- Apoi: Lumin lin... Prochimenul zilei

l Paremi a Triodului, Stlhoavna Triodului.
DupAcum slobozete... i dup Tatl nostru...

Troparele Nsctoare de Dumnezeu, Fecioa-

r... i celelalte dup râuduiaJa postului-

Dup Ceea ce eti mai cinstit .. i dup me-
tanii zicem Sfinte Dumnezeule... Doamne
miluete de 12 ori. Prea sfânt Treime Stâ-

pânie... Fie numele Domnului... de trei ori,

trei închinciuni i Psalmul 33 : Bme-vmu
cuvânta pre Domnul.., Cade-se cu adevrat
a te ferici. i Apolisul, la care preotul po-

menete pe Sfântul ce a sosit.

M De se va inlâmpla Aflarea Cinstitului Cep

al Sfântului Toan Io aiate- mergtor ului in una

di n zilele podului:

Cântm slujba lui intru acest chip : La

Ceasuri, dup : Slbete, las. . i dup Tat
nostru... Condacul Sfântului de la rând, apoi

Doamne miluete de 40 ori, Slav... Si acum..

Ceea ce eti mai cinstit... i dup metanii

zicem; Sfinte Dunezeuie... Doamne miluete
de 12 ori i Preasfânt Treime.,, i îndat
începem Vecernia i obinuita Cstism. Se zic

i eeteniile miei dup flecare Antiîon-

La Doamne strigat-am.., punem Stihitiie

pe 10: Idiomela silei de dou ori, Mucenica,

trei Pros omice ale Triodului i patru, ale

Iaainte-merg torului. Slav.,, a Inainte-mer-

g&torului, i acum .. a Nsctoarei : Cine nu

te va ferici... Ieire, Prochimenul i Prem!

a

zilei l ale Inainte-mergtoruluî. Apoi cân-

tm : S se îndreptese rugciunea mea,,- trei

metanii i pe rând âumnezeeaac Liturghie

cea mai tnaiote sfinita.

Iar da nu este liturghie. Dupâ; Slbete
las... i dup metaniile cele mari, zice ci-

teul: Venii s ne închinm... de trei ori.

trei metanii i Psalmul : Blnecuvinteaia, su-

flete al meu, pre Domnul... i cutm Ve-

cernia fr metanii. Dup Catisma cea o-

binuita, Stihirile pe fi, trei Prosomice ale

Triodului i trei ale loainie-mergâtorului,

Slav.., a înainte- mergtorului. i acum... Cine

nu te va ferici.„ Ieire, Lumin lin... Pro-

chimenul i Paremia zilei i ale Tnainte-mer-

gatorului. învrednicete-ne, Doamne.., i Ec-

tenia: S plinim rugciunile noastre... Sti-

hoavna Triodului, Slav-., a Înainte-mergto-
rului. i acum,,- a Nsctoarei glasului. Aeum
slobozete.,. Sfinte Dumnezeule. . i dup Tatl

nostru». Troparul înainte-mergtor ului. Sla-

v... Si acum.,- a Nsctoarei învierii: Taina

cea din veac... Ectenia: Miluete-ne pre noi

Dumnezeule... Dup aceasta trei metanii mari,

rugciunea: Preasfânt Treime», i Blne-voiu

cuvânta pre Domnul,, C.rde-se cu adevrat...

Apolisul.

Dup-cinarea, eetiin pe cea mare fr
metanii. Dup sfinte Dumnezeule... cei dintâiu,

Troparul Inainte-mergtorului, Slav... i
acum..- a Nsctoarei învierii dup glas; dup
al doilea Sfinte Dumnezeule, obinuitele Tro-

pare: Miluete-ne pre noi. Doamne, milue-

fe-ne pre noi-., dup: Cade-se s te fericim

i dup Sfinte Dumnezeule, Condacul Inainte-

mergtoruluî
;
Doamne a! puterilor fileu noi...

nu-I cântm. Dup : Ceea ce eti mai cinstit...

trei metanii mari, iar Sfinte Dumnezeule..*

nu-I zicem, ci Apolisul cel mic, teiezonoptfea

o cetim dup obicei cu Catisma, precum

s'a scris iu Lunia a doua sptmân diu

post. Pc asemenea i Utrenia t toat slujba

înainte -mergiornicL

I, Do se va întâmpla Aflarea Cinstitul ui Cap

ai Sfântului loan Înainte-merg* "toruiui în

Sâmbta a S-a, sau a 3-a. din poet:

Vineri seara, Catîsma rândului La Doamne
strigat -am... punem Stihiri 10 i cântm din

Triod Idiomela zilei de dou ori i dinOctoih

patru Mucenice i ale Iuainie-mergtorului 4,

Slavi... a înainte-mergtorul ui. i acum... a

Nsctoarei glasului ce a trecut, Ieire. Pro-
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Inainte-merg tor ulu i

.
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clâmen i Paremia zilei i ale lnainte-mer-

gtorului. S se îndrepteze rugciunea mea..*

h# î celelalte ale Liturghiei cci mai înainte

sfinite. Iar de nu este Liturghie, Vineri seara

?? la. Doamne strigat-am ., Stihirile Tuainte-mer-

fTif gtorului pe ti, Slav.,, a lui, i acum... a

^ Nsctoarei glasului Ieire, Prochimen, Pa-

li^ remia zilei i ale Sfântului trei, apoi Tnvrcd-

nicete-ne Doamne... La Stîhoavn : Idîomela.

f*? Triolnlui de dou ori si Mucenica Oetoihu-

lui dup glas. Slav,,, a Inainte-mergtoruiui.

&3f i acum... a Nsctoarei. Dup: Acum slo-

m boze te,
, i dup Tatl nostru... Troparul

m Inainte-mergtoruiui Slav.,, i acum.,, a

^ Nsctoarei învierii glasului de rând : Ec-
tenia, trei metanii mari i rugciunea: Prea

^ Sfânt Troime,., Fie numele Domnului.,, si

m Psalmul 33: Bine voiu cuvânta pre Domnul.

,

JWî Apoi Cade-se cu adevrat... i Apoli sul. La
Dup-cinarea mare, cântm Patrucântarea
Sâmbetei. La Utrenie î la Ceasuri, cântm
numai alo Mergtorului- înainte, precum maî

jk# sus am artat La Liturghie, slujba zilei i a

m
m
JS
^ O. De se va întâmpla Aflarea Cinstitului

Cap al Sfântului loan în Duminica a 2-a

Wf din post :

Sâmbt seara ia Vecernia mic : Stihi-^ rile învierii i ale Nsctoarei de Dumnezeu,
dup obiceiu:

fâ La Vecernia mare : La Doamne striga-

ii am .. trei Stiluri, ale învierii, una a lui Ana-

||« tolie i ale înainte-mergtorului, Slav... a

îsjj Inainte-mergtoruiui, i acum... a Nsctoa-
fM? rci glasului. Ieire, Prochimenul zilei i Pa-

remiile inainte-mergtoruiui. La Litie : Sti-

hira hramului i Stihirile Inainte-mergSto-

jg ruluj cele dela Stihoavn,

^ La Stihoavn : Stihirile Învierii dup Alfa

Vita. Slav... a Inainte-mergtoruiui, l acum...

lg aNsctoarei. La binecuvântarea pâinilor : Tro-

til parul Nsctoare de Dumnezeu, Fecioar...

de trei ori i cetire din tâlcuirile Trimiterilor

apostoleti.

m La Utrenie : La Dumnezeu este Domnul...

fe Troparul învierii de dou ori, Slav... a
laainte-mergtorui ui, i acum,, a Nsctoareim
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fnvierSi, acelai glas. Dup Catisme, Sedelnele
învierii cu ale Nsctoarei lor i cetire la Jp|
tâlc ilre a Evangheliei- Apoi Polieleu î Se- $$
delnele Inainte-mergtoruiui toate câte odat.
Slav,.. Sedolna cea dup Polieleu, i acum...

a Nsctoarei i cetirea a Tnainte-mergto-

rului, Antifoauele, Prochimenul glasului, Toat
suflarea... Evanghelia învierii, Învierea lui

Ilristoa... i Psalmul 50, Slav,., glas 8: Uile X#
pocinei.,, i celelalte. Canonul învierii cu V*®

Irmosul pe 4, In Triod pe 4 i al înainte- ^
mergtorului pe 6, Catavas !a : Deschide-volu ^
gura mea-.. Dup 3 Cântare, Coudacul ^
i Icosul Inainte-mergtoruiui i Setiolnalui ki
de dou ori; Slav... i acum... a Nsctoa-
rei i cetirea Mergtorului-îuainte. Dup 6 X#
Cutare, Condacul i Icosul învierii i Prolo- ^
gul. La G Cântare, cântm Ceea ce eti mai
cinstit... Apoi Luminânda învierii, Slav a
Inainte-mergtoruiui, i acum... a Nsctoarei g#

învierii. X#

La Laude Stihirile învierii 4 i ale Sfân-

tulul cu cea de Slav 4, cu Stihirile Iui i XX
dup aceste StihirJ zicem Stih: Scoal- Te X#
Doamne, Dumnezeul meu... i cântm StI- ^
hîra Idiomel a Trîodului, Slav... tot aceasta,
l acum... Prea binecuvântat eti... Doxolo-
gia mare. Dup Sfinte Dumnezeule... Troparul ^
învierii, Apolisul i obinuita Litie în pHdvor, S#
Slav... i acum... Stihira Evangheliei. La Cea-

x̂#suri: Troparul învierii, Slav.,, al Inainte-

mergtoruiui, i acum... a Nsctoarei Cea-
sulul. Dup Tatl nostru... pe rând Condacul £$
învierii i al Sfântului i cel desvârit apolis.

La Liturghie : Fericirile glasului pe 6 i
din Cauonul înainte-mergtorului. Cântarea 3f#m

x#mm
3

?
pe 4 i cealalt slujb a zilei i a Înainte

mergtorului. Iar slujba sfântului Gijgorie o
cântm câDd va voi cel mai mare, ssu in

Duminicile ce vin, a 4-a sau a 5-a, sau slujba g#
Inainte-mergtoruiui o cântm în Sâmbta a X#

doua, Xsfm
X#
X*

P. De se va întâmpla Aflarea Cinstitului Cap
al Sfântului loan înainte mergtorul iu Du-
minica a 3-a din post, la Închinarea Cin-

otitei Cruci :

Sâmbt svarn la Vecernia mic ,>'î la Sti-

fwavn : Stihi rile toat; din Triod dup obiceiu.
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La Vecernia mare : i& Doamne striga t-a in».

Stihirile învierii 3, ala Crucii 4 i ale Inainte-

mcrgtorului 3, Slav,... a Crucii, i acum..-

a Nsctoarei cea întâia a glasului. Prochi-

menul zilei i Paremiile înainte-mergtorul ui.

La Litie

:

stfhlra hramului i trei ale Inainte-

mergtorului dela Stihoavn i Laude. Sla-

v... a Inaiote-mcrgtorului, I acum... a

Crucii.

La Stihoavn : Stilurile învierii, Slav- a

înainte-mergtorul ui. l acum... a Crucii. La
binecuvântarea pâinilor. Troparul: Nsc-
toare de. Dumnezeu, Fecioar... de dou ori,

i al Crucii odat, Mânfuefe Doamne po-

porul Tu...

La Utrenie

:

Dumnezeu este Domnul...

Trona rul învierii de dou ori Slav.,, al

Inainte-mergtornlufj i acum,,, a) Crucii.

Dun Catisme, Sedelnele învierii cu ale

Nsctoarei lor sî cetire din tâlcuirea Evan-

gheliei. PoJîelcul Înainte mergtorului i Sa-

dei nele lui toate. Slava cea dup Polîeleu.

i acum.,, a Nsctoarei î cetirea Inafnte-

mergtorn lui. Antîfoanele glasului, Prochi-

men i Evanghelia învierii învierea lui Iliis-

tos,„ Psalmul 50, Slav... Uile pocinîî.

Canonul învierii cu Irmosul pe i al Inainte-

m urgii forul ui ne 4 i al Crucii pe 6. Cata-

vasîa Crucii : Mai înainte a închipuit dam-
nezecscul Moi si...

Dup Cântarea Sî.Condacul i IcosulTnamte-

merg tocului sî Sedebia lui de dou ori.

Slav... i acum... a Crucii i cetirea Inainte-

mergtoruluî. Dup 6 Cântare Condaeui î
Icosul orarii. La Cântarea 9, Ceea ce eti

mai cinstit... Lumin n da învierii. Slav... a

Iuainte-mergtorului, i acum,, a Crucii.

La Laude gtihtrile Învierii 4 i trei po-

dobnice alo Crucii, cea 6 întâia de dou ori,

cu Stihurile lor. Aooî Stihul Învierii: Scoa-

i-Te Doamne, Dumnezeul meu— i cu-
tm Idlomsla zilei din Triod. Slav... aceeai.

i acum , Prea binecuvântat eti... Doxo-

logîa mare i Sfinte Dumnezeule... cu Cân-

tare mare. Iu acest timp se scoate Crucea

i cântm Troparul: M&utuete Doamne po-

porul Tu,., de trei ori i se face închin-

ciune cinstitei Cruci, dun obîcefu, precum
arat in Triod, Apoi Ec tenii lo,. Ap oii sul i

Litie. Slav,. i acum... Stihira Evangheliei

l învtura luî Studit i Ceasul 1, în pridvor.

La Ceasuri Troparul învierii. Slav... al

Crucii, i acum, . al Nsctoarei Ceasurilor.

Dup Tatl nostru... Condacul 1nat nle-merg-
torului. La Ceasul 3, Troparul învierii. Slav.,,

al luaînte-merg torului, i acum... al Nsc-
toarei Ceasurilor. Dup Tatl nostru... Con-

dacul Inainte-mergtorntui. î anim.,, al Ns-
ctoarei Ceasurilor, Dup Tatl nostru... Coti-

dacele le zicem scbfmbându-le.

La Liturghie Fericirile glasului pe 4,

ale Crucii Cântarea 3, ne 4 i ale înainte-

raergtorului, Cântarea 6 pe 4, Dup Ieire,

Troparul Învierii, al Crucii i al Inaiute-mer-

gtoruîijf, Condacul învierii, Slav., Condacul

înainte-mergtorului. i acum... al Crucii, Pro-

chimen, Apostolul i Evanghelia, mai înainte

ale Crucit, apoi ale Mergtorului- înainte.

Cade-se a ti:

Pf De se va 1 atârn pia Simii 40 de Mucenici

în Sâmbta iniâla a postului, sau a doua, sau

a treia, sap a patra:

Se cânt slujba lor neschimbat, precum
mai înainte a’ a artat ia Aflarea Cinstitului

Cap al SEâutului Ioan înainte- mergtorul la

litera I.

Iar de se voi întâmpla 40 Mucenici, In

Duminica întâia a postului, sau a doua, sau

a treia, sau a patra, sau a cincea

:

Cântm slujba lor neschimbat ca i a

luai Lite* mergtorului.

Iar de se vor întâmpla 40 Mucenici Luni,

a doua, sau a treia, sau a patra, sau a ducea,

sau a asea:

Cântm slujba lor precum i slujba îna-

inte-mergtor ul ui.

Iar de se vor întâmpla 40 Mucenici In

Miercurea a patra din post:

Cântm slujba lor mai înainte în Marîa
aceleiai sptmâni. Numai Mari seara la

Doamne strigat- am,.. Stiluri : Idlomela zilei

din Triod dc dou ori, ale Crucii 4 i ale
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|j|> Mucenicilor 4, Slav., a Mucenicilor, i
acum... a Crucii; iar alte Stihiri ale Crucii'

3*3 le cântm Miercuri la Laude. Ieire, Pjo-

« cbimen, Paremia zilei i: S se îndrepteze

f rugciunea mea... Iar unde nu va fi Litur-

|S ghia cea mai înainte sfinita:

|jjj
Mari seara la Doamne strigat-am.,. Sti-

£jj hirile Crucii pe 0, iar al Sfinilor Mucenici

fy se sfârete Praznicul la Ceasuri, precum

^ s'a artat la luainte-inerg torul, în Lunia a

$8 dou sptmân din post, Ia litera L.

4*8 air de se vor intâmpi ti 40 Mucenicii iu Joia

||jj
Canonului celui mare :

Se cânt slujba lor tont in Maria ace-

^ leiai sptmâni, mai înainte.

lara de se vor întâmpla 40 Mucenici In

Sâmbta Acatistului

:

4*8
Slujba lor o cântm in Duminica a oineîa

4*4? din post.m
*8m

*3mm
*3

*3
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Cade-se a ti:

R, De se va întâmpla înainte-serbarea Bu-

nei Vestiri in od ce al, afar do Sânbââ
i de Duminic;

La Doamne strigat-am... Idiornela zilei de

dou ori, Mucenica, trei Podobnice ale Trio-

duîui i trei ale ins in te-serbrii re 4, Sla-

v... i acum... glas 2 : Binevestete Ga-

vriiL,. Ieire. Prochimenul i Paremia zilei

i cealalt slujb a Liturghiei cei mai înainte

sfinit.

lav de nu este Liturghie ; Cântm trei

Podobnice ale Trioduiui i trei ale înainte-

serbrii. Slav .. i acum... ffinevestete Ga-

vriil... La Stihoavnâ : Idiom ela Trioduiui de

dou ori i Mucenica, Slav... i acum... a

înainte-serbrii.

La Utrenie Aliluia l Trelmicile glasului

;

apoi obinuitele Catlsmo i celelalte dup
obicei u. Canonul mani te-serbrii cu Irmosul

pe 6 i ale Trioduiui dup rânduiala lor.

Dup 3 Cântare, Sedelna înainte-serbrii.

Astzi toat fptura se bucur... Slav... i
acum... tot aceasta. Dup 6 Cântare, Condac

:

Cu venirea Sfântului Duh... Dup a 9- a Cân-

tare, Luminânda glasului.

La Stihoavn, din Triod, Idiotnelu zilei de

dou ori i Mucenica, Slav.,. I acum...

a inainte-serbrii ; Limba caro nu o tia...

i Ceasul 1, eu Caiism i cu metanii dup
obiceiu.

S, Dg ao va Întâmpla inarato-rbarea Bu-

nei Vestiri în Sâmbta a 3-a sau a 4-a

din post :

Vineri seara. Ia Doamne strigat-a m... Idfo-

mela zilei do dou ori, patru Mucenice alo

glasului i ale înainte-serbrii, trei pe 4.

Slav,., a inaicte-serbriî, i acum..- a Ns-
ctoarei glasului ce a trecut. Ieire, Lumin
lin, Prochimen i Paremia zilei, S se în-

drepteze rugciunea mea... i celelalte ale

Liturghiei cei mai înainte sfinite.

Iar de nu este Liturghie . La Doamne
strigat-am... Stilurile înainte-serbrii, pe G,

Slav... a înainte-serbrii. i acum... a Ns-
ctoarei glasului ce a trecut. Lumin lin...

fr Ieire, Prochimen i Paremia zilei
;
apoi

învrednicete-ne Doamne,.. Eefenia: S pli-

nim rugciunile. . La Stihoavn, Idlomela

Trioduiui de dou ori (este scris la Doamne
strigat-am) î Mucenica Octoihului, dup
giss cu Stihurile cele obinuite. Slav... i
acum... a Inainte-serbrii. Acum slobozete...

i dup Tatl nostru... Troparul înainte-ser-

bârii. Apoi Ectenia: Miluete-ne pre noi,

Dumnezeule... i trei metanii mari. Apoi ru-

gciunea: Prea Sfânt Treime, Fie numele

Domnului, de trei ori i Psalmul 3S. Cade-se

$ te fericim,., i Apolisul. Dup-cinarc, cân-

tm pe cea mare» fr metanii. La întâiul

Sfinte Dumnezeule in locul lui; Lumineaz
ochii mei... zicem Troparul înaînte-serMrn,

Astzi începturile bucuriei a toat lumea...

Dup al doilea Sfinte Dumnezeule, Troparele

cele obinuite, Miluete-ne pe noi Doamne...

Canonul morilor cel din Octoih. Dup Cade-

su cu adevrat... Condacul înalnte-serbrii.

La Utrenie La Dumnezeu este Domnul...

Troparul înainte-serbrii de dou ori i obi-

nuitele Catisme, Sedelnele Octoihului, Feri-

cii cei fr prihan, pentru mori, nu cân-
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taur. Canonul Inainte-serbrii eu Irmosul pe

^ 6. Dup. 0 Cântare, Sed elna in ai n te-ser-

^jlî bni Slav.
.
t acum -, tot aceea. Iar când

®4î vine Patrucutarea, eânlm Canonul înainfc-

serbrii dup obiceiu i de Ia Triod pe 8.

^ Dup 0 Cânta ro . Cond 1 cui s l Icosu 1 in ainte -ser-

kj brii. Dup a 9-a Cântare, Lucaiuânda înainte-

as serbrii, Stihoavna OctoihuJui, Mueenieite
glasului de Ta Laude; iar Stihuri zicem cele

jk* obinuit: Umptutu-ne-am dimineaa... Sla-

jy. v .. i acum,., a înaînfe-serbrii, glasul al

4 1 ea, ; Auzit-a Nsctoarea, de Dumnezeu
limba care nu o tia... La Ceasuri, Troparul

fe-8 i Condactil ina inte-serbrii.

la Liturghie Fericirile Inainte-serbrii,

Cântrile 8 i 0, Dup ieire, Troparul hra-
*** inului Ini Hristos, de este hramul Lui acela*

^ apoi Troparul Inainte-serbrii, Slav... Con-

^ dacul hramului Sfântului, l acum. . al înalnte-

*lv serbrii.

*4?

TIPIC Sfr

li
cii. Dup a 9-a Cântare, Luminânda In-

|
vierii, Slav... a Crucii, i acum., a inainte-

serbrii. Iar celelalte toate Ia Laude $i Ja

Liturghie, precum s’a artat i e’a scris mai
i

înainte de Duminica a 3-a din post; numai

j ;

la Ceasuri, Troparul învierii, Slav,., al Cru-

!!

cii i al tnainte-serbxiLsch n:bndu-le Du[

!|
Tatl nostru... Condacul Crucii i al InaEnte-

serbrii, le zicem schimbându-le.

|
fc* te*rt»fclrtBs

S. De £0 va întâmpla in&lnte-serbarea Bunel

Vestiri Miercuri a 4-a sptmân, care este

închinarea Crucii:

Seara i dimineaa toat slujba o cântm
cu metanii. Mari seara, Catisma rândului. La

!

i Doamne slrigat-am... Stihirilo din Triod ale

I

zilei 3 i ale înainte-serbrii 3. Slav.,, a

Crucii, i acum... a înainte-erb arii,

JU Stihoavn :

Wiomela din Triod i Mu-
!i

cenica, Slav.., a Crucii, i acum.,, a înainte-
fes?

&&
Vî
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H, De se va întâmpla înainte-serbarea Bunei-

Vestiri iu Duminica închinrii Crucii:

_ Sâmbt searQj la Vecernia mare :

Doamne strigat-am.., Stilurile Învierii 3, ale

Cmcii 4 i ale înainte- serbrii 3, Slav.

,

â Crucii, i acum... a Nsctoarei, cea în-

tâi a glasului, Jjm$ ;
Stihira hramului

i

Sîav... a Crucii dela Doamne strigat-am

i acum.., a Inainte-serbrii.

La Stihoavn :
Stilurile învierii dup Alta

Vita, Slav... a Crucii, i acum... a înainte
-

serbrii de la Stihoavna Utreniei. La bine-
cuvântarea pâinilor. Troparul: Nsctoare
de Dumnezeu, Fecioar... de dou ori i al

Crucii odat. Fie numele Domnului., de trei

ori, Slav... i acum... Psalmul 33 i cetire.

Ltt Utrenie :

La Dumnezeu este Domnul...

Troponil învierii de dou ori, Slav,, al

Crucii, j acum... al inainte-serbrii i cele-

lalte dup obiceiu.

Canonul Învierii cu Irmosul pe 4, al Crucii,

pe fi i al înainto-serbrii pe 4, Catavasic

;

Mai înainlo a închipuit dumnezeeseul Moîsf...

Dup a 3 a Cântare, Condacul l Icosul

înainte-serbrii i Sedelna Crucii dc dou
ori. Slav... i acum... a înaSnie-serbrii.

Dup a (i-a Cântare, Condacul i Icosul Oru-

serbrii,

La Utrenie ,
Miercuri, Canonul Triodului

cu Irmosul pe 6 i al inainte-serbrii pe 4.

Iar undo vine Tricântare a, cântm Canonul
Crucii cu Irmosul pe 4, i al inainte-serbrii

pe 2, i Tricântarea pe 8 Li urm, Irmosul
Tricântâril, Dup a îî-a Cântare, Condacul
î naiute-serbrii, Sedelna zilei, Slav.., i a-

cum,., a inainte-serbrii. Dup ab-a Cutare,
Condacul i Icosul Crucii. Dup a 9-a Cân-

tare, Luminând», Treitniea glasului.

La Laude Stilurile Crucii, cari au rmas
la Doamne strigat-am. La Stihoavn, a Trie-

ri ului, Slav... a Crucii, i acum... a Inalutc-

serbâriî, La Ceasul 1 se face închinarea Cru-

cii dup obiceiu. In acest chip se cânt
slujba Înainte -serbrii cu a Crucii i Vireri
de se va iatâmpla tot într’aceasta sptmân.

S. De se va întâmpla înamte-serbareâ Bunei
Vestiri Joi a 4-a sptmân din post:

Miercuri seara la Doamne strigat-am... Sti-

Iririle Ttriodulni pe 9 i a!e inainte-serbrii

pe 4, Slav... a Crucii, i acum... a hminte-
scrbârli, apoi Ieire i celelalte ale Litur-

ghiei cei mai înainte simite- La LTtrenie,

csk:
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la laude ;
Stilurile învierii dup obi-

eeJu; dup acestea zicem Stih : Scoal- Te,

m
«s
j||f cântm toate precum s’a artat la râtul Ia

gg litera R ( afara de Sâmbt i de Duminic.
|S
m Iar tle se va întâmpla Înainte serbarea Bu t

%% nel Vestiri a Freasfintei de Dumnezeu Ns-M ctoarel în Dumineca a 4-a, sau a 5-a din post:
jji

T lq Vecernia mare :

Sfflifrilejnvierii 3, ale

Im Anatolie 3 i ale înaiute-scrbârij 4. Slav...

a iuainle-serbril, Si acum... a Nsctoarei

^ glasului i celelalte dup obiceiu. Numai la

^ Utrenie, dup Evanghelie. Uile pocinei

^ desckide-mi... Canonul Învierii eu Irmosul

m ne 4, al Nsctoarei de Dumnezeu po 2, din
Triod ue 4 î al înainte-serbrii pe 4. Cata-

if
vasia : Deschide-voiu gura mea... Dup a 3-a

£jf
Cântare, Condacul înainte-erbarii i Sedelna
Triodului. Slav, ,, Si acum.., a înainte- aerb-

m ni. Dup a f>-a Cântare, Conducul i Icosul

3&3Î învierii, dup a 9-a Cântare, Luminâcda în-

viorii. Slav.
.
i acum., a înainte-serbrii.

m
;^ Doamne, Dumnezeul meu... i cântm Stih Ira

||2 Idlomel a Triodului, Slav... tot aceasta, i
acum... Prea binecuvântat eti.,. Doxologla

4sl? mare i celelalte dup obiceiu. La Ceasul

&S 1 , Troparul învierii, Slav , .. al luai ute-serbril,

jg i acum., al Nsctoarei Ceasurilor, fr
slujba Sfântului Ioan Scrarul i a Sfintei

££ Maria Egipteanca sc cânt când va socoti

m cel mal mare.m
m

X- De se va întâmpla Înainte-serbarea Dunei

H| Vestiri In Sâmbta a 5 a a Acatistului ;

Vineri seara Catisma rândului. La Doamne

jg strigat- am... punem stihirî 10 i cântm din

is Triod Idiomcla zilei de dou ori i Martiriea,

M
ale Acatistului 4 i ale mainte-eerbrii trei.

Slav,., a înainte-serbrii, i acum... a Aca-

m tistului. Ieire, Prochimenul zilei i Paretnia;

S se indrepteze rugciunea meu... i cele-

lalte ale Liturghiei cei mai înainte eîinhe

;

iar Patrucântarea Triodului sc cânt Ia

Dup-cinare.

fjQ. utrenie: La Dumnezeu este Domnul...

^ Troparul Acatistului de dou ori. Slav,.. i
m acum... al înainte-serbrii l obinuitele C:i-

m tisme; apoi Condacele i Icoasele Acatîstu-

lui dup rndueala lor.

DIN CAPETELE LUI MARCO Sd» 857

M

Canonul înainte-serbrii cu Irmosul pe 6
l al Acatistului pe S. Catavasie: Deschide-
voiu gura mea . .. Dup a 3-a i dup a fi a Cu-
tare, Condace i Icoase dup obiceiu. Dup
a 9-a Cântare, Luminându Acatistului de dou
ori, Slav,,. i acum... a înalnte-scrbrii.

La Laude Stihirîle Acatistului pe 4, Sla-
v... i acum.., Auzit-a Nsctoarea de Dum-

nezeu, . Doxologia mare i Apolisul.

De se va întâmpla leahile-serharea Bunel-
Vestiri în Sâmbta luî Lazr'

Se cânt slujba înainte-serbrii mai înainte

Joi tot iu aceeai sptmân, precum am
artat la litera TI, afar de Sâmbt l de

Duminic.

T. Învtur pentru srbtoarea Dunei Ves-

tiri a Preasfinteî de Dumnezeu Nsctoarei,
Se începe de Joi a treia sptmân din post
l se suie pân în Miercurea sptmânal

Luminate :

De este post începem Vecernia fr de
Catisma i fr de metanii. La Doamne strî-

gat-am.. punem Stilurile pe 10 i cântm din

Triod Idiomela zilei de dou ori, trei Podob-
nice i ale sarbâtoarei trei, repetând dou,
Slav.., I acum... Trimis a fost din cer ..

Ieire, Lumin lin,. Prochimenul i Paremin
zilei i ale Praznicului trei, cea întâia, dela

Pacere : Ieit-a îacov dela puul jurmân-
tului... a doua din Profeia lui Iezaehij] ; fi-va

din ziua a opta.., a treia dela Pilde: Înelep-
ciunea i-a zidit ei-i cas... Apoi : S sc în-

drepteze rugciunea mea... i trei metanii

mari i celelalte ale Liturghiei cei mai îna-

inte sfinite.

[ar de nu va Ii Liturghia cea mai Înainte

sfinit :

Scara la Doamne strigat-am..., trei Stiluri

podobnice ale Triodului, cinci ale Praznicu-
lui. Slav... i acum,.. Trimis a fost... Ieire,

Prochimen i Paremia zilei i ale serbrii
trei; apoi: Invrednicete-ne Doamne.,,

La âtihoavn

:

Idioraela Triodu Iui de dou
ori î Mucenica, Slav.,. i acum. . a sortrii;
Astzi- este bucuria Bunei Vestiri,, Dup

5MCÎ



^

Ic
Ic
zS
Ic
Jc

^

^

^^
îîc

'%&

4
Hlele
Ic
ls
Js

%&
MÂ
lele

le
le
%%

858 TIPIC §8©

fc3f

Acum slobozete11,idup Sfinte Dumnezeule...

Troparul serbrii, Ect 1 nta, trei metanii mari

i Apolisul. La mas dcslegâm ia untdelemn

i vin, ori în ce zi s'ar întâmpla, întru cinstea

Prea si intei Stpâniei noastre de Dumnezeu
Nsctoarei,

La ceasul cel d’intâiu al nopii, toac pa*

raclisi&rhul in toaca cea mare l trage toate

clopotele l adunându-ne în biseric i c-
dind preotul, cântm Dup-cînarea mare, i;

Cu noi cate Dumnezeu... Dup întâiul Sfinte

Dumnezeule,. Troparul serbrii; Astzi este

începerea mântuirii noastre... dup al doilea

Siluire Dumnezeule... Condncul serbrii: Ap-
rtoarei Doamne ... i dup: Slav întru cei

de sus Iul Dumnezeu... facem Ieire în prid-

vor, unde se face Litia dup obieeîu i cân-

tm Stihurile serbrii trei, Slav... i acum
Bine vestete Onvriil... Apoi zice preotul ru

gâcinuîle Privegherii cele obinuite i Intrând

In biseric, cântm Stilurile Stîhoavnei ale

serbrii
;
Slav. . i acum,,. Astzi este bu-

curia Bunei Vestiri La binecuvântarea pâini"

lor, Troparul: Astzi este începtura mân
tuirii noastre... de trei ori. Fie numele Dom-
nului binecuvântat... de trei ori î Psalmul 3S:

Bine-voiu cuvânta pe Domnul., pân la

Nu se vor lipsi de tot binele... i împarte

frailor pâinile cele binecuvântate, dup
obiceiu i cetirea serbrii.

Im Utrenie : La Dumnezeu este Domnul ..,

Troparul serbrii do trei ori i cetim freî

Catisme, Dup întâia Catism, amândou 8c-

delnole Trloduluî fr Eetcnie i ceiire zilei

Dup a doua Catism, Eetenîa i Sedelna

serbrii: Mai marele vocvod... Slav i a-

cum... tot aceasta si cetirea serbrii. Dup
a 3-a Catism, Sedelna serbrii: Astzi

toat suflarea se bucur... Slav... i acum...

tot aceasta. Dup cetire se dau fclii frai-

lor; dup Polielu, Sedelua: Cavriil din

cer... Slav.,. j acum... Trimis a fost Ga-

vriil la Fecioara... i cetirea serbrii. Anii-

fonul întâiu al glasului 4, Prochimen glas

4: Bînovestii din zi iu zi mântuirea Dum-

nezeului nostru, Stih: Cântai Demnului cân-

tare nou. l Evanghelia delfî Luea: In zi-

lele acelea sculându- se Marfa... Dep Psalmul

50, Stihira serbrii: Binevesf.ete Gavri.il..

Canonul serbrii. Irmosul de dou ori, Tro-

parele pe 12. Catavasia serbrii. Iar undo

vine Tricântarea, cântm Canonul serbri)

cu Irmosul pe fi l Trîcâutarea pe 8, Ca*

tavaeie: Irmosul Triodului intPamândou

stranele împre 1 n. Dup 3 Cântare, Scdoina

serbrii, glas 8 : Cuvântul lui Dumnezeu...

Slav.-. l acum,., tot aceasta. Dup 6 Cân-

tare, Condaq,,; Aprtoarei Doamne... l
Tcosul i cetim Prologul , La 9 Cântare, iar

npdnd fra 1

! fclii1 c. Ceea ce eti mai cra-

stit... nu cântm, ci Prîpelole' serbrii : Bine

vestete pmântiile bucurie mare, ludai
ceruri slava lui Dumnezeu . i Irmosul: Ca

de un sicriu însufleit... Asemenea si cealalt

stran, Pripeala î Irmosul gî celelalte Tro-

pare ale serbrii, zicând tot acea Pripeal.

Iar la Troparele Trleânlrii, zicem Pri-

peala: Slav ie Dumnezeul nostru, Slav
ie. Pe urm, Irmosul Triodului î 'al ser-

brii, cu Pripeala- Luminânda serbrii de

dou ori : Al puterilor celor cereti Vocvod...

Slav... i acum-.. Taina, cea din veci se

cunoate astzi

li

ii

La Laude : Câufm patru Stiluri ale ser-

brii, Slav... l acum... glas 2: Taina cea

din veci... Da este Sâmbt sau Duminic,

cântm Doxologia mare, Ect^nia i Apolisul.

Tar de este în zi de post cântm Stîho&vna

Triodului. Idiomela zilei de dou ori i Mu-

cenica; Slav... i acum.., a serbrii: S se

veseleasc cerurile... Apoi 1

. Bine este a ne

mrturisi Domnului.,., odat. Dup Tatl nos-

tru- Troparul serbrii, Ectenîîle i b\ sfârit

trei metanii mari, fr Apolisul Utreniei î
Ceasul t. cu CatîBm : Troparul l Cordaeul

Praznicului î la sfârit trei metanii si rug-

ciunea : Hrislossc, lumina cea adevrat...

i se mîruesc frapl cu sfântul untdelemn. l
se cânt i Stihira idiomcl a serbrii i
Apolisul. La al treilea ceas din zi, ieim eu

Lîtic afar din mânastîre. cu crucile i în-

torcându-ne intrm în biseric si cotim Ceas

3 i 6 eu Catisme, fr metanii. Troparul i
Condacul serbrii. La Ceasuri, tn toac mi

lovim. La Ceasul G cântm Troparul i Pare-

mia Triodului t celelalte dup rândueala lor

;

i cetim cuvântai al crui început este

:

Iari este bucurie a Bunei Vestiri ... A-

dugm apoi î Ceasul al noulea cu Catism;

Fericirile degrab f^r de cântare i fr de

metanii, Pomenctc-ne pe noi Doamne... t
Ceata cereasc... Slbete, les... duj Tatl
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nostru.. Condacul serbrii, Doamne miluete

de 40 ori, Slava,., I acum... Ceea ce eti

mai cinstita— trei metanii mari l rugciunea

:

Preasfânt Treime,.. I îndat începem Ve-

cernia i o cântm fr Catism i fr me-
tanii.

La Doamne strigat-am... Idîomcla zilei de

dou ori, fr Mucenic, trei podohloe ale

Trfodului i trei Idîomele ale serbrii, glas 4.

dela Slihoavn i trei alo Arhanghelului. La
Stlhira a 11-a, Stih : Cela ce faci îngerii Ti
Duhuri... Slav,,. i acum... a serbrii: Tri-

mis a fost... Iar preotul face Proscomidla

la Stihlrî. Ieirea cu Evanghelia, Lumin
lins. , Prochimen i Paremia zilei i dou ale

serbrii cea d’infâiu, dela Ieire : Vzut-a
Moisi... cea de a doua dela Pilde: Domnul
nt’a zidit... Apoi Ectenia mic. Sfinte Dum-
nezeule.. Prochimen. Apostolul ctre Evrei:

Frailor, cel ce sfinetei cei ce se sfinesc,.*

Evanghelia dela Lura i celelalte ale Litur-

ghiei Iul Gur de Aur. In loc do Axion, cân-

tm Irmosul: Ca de un Sicriu.,.

Ia ziua de 26 Martie cântm la Utrenie

:

Aliluia i Trei micile glasului, iar de este

Sâmbt, sau Duminic, cântm la Dum-
nezeu este Domnul. .. Troparul Arhanghe-

lului: Cel ce eti mai mare Voevod... Dup
întâia Catism. Sedeînn Ocfoihulu*, dup a

doua l a treia, Sedelnele Trlodului-

CauoTiu] serbrii al Nsctoarei de Dum-
nezeu ou Irmosul pe fi f al Arhanghelului

pe 0, Iar când vine Trieântarea, cântm
Canonul serbrii al Nsctoarei de Dumne-
zeu i al Arhanghelului cu Irmosul pe 0. i
Tricâctarea pe 8. Catavasîo, Irmosul Trio-

dului Dup a 3-a Cântare, Sedolna glas 4,

Slav... i acum., tot aceasta i cetire. Dup
a 6-a Cântare, Condacul Arhanghelului glas

8: l prea luminatei i. intru tot lucratoarei

Treimi... Dup a 9-a Cântare, Lumlnânda,

Treimica glasului.

La Laude stihirile Arhanghelului pe 4,

Slav ,. i acum... a serbrii : Binevestete

GavriîL .. La Slihoavn, a Trlodului Idiomela

zilei de dou ori i Mucenica; Slav.,, i
acum,.. a Nsctoarei l celelalte toate Ic

câutâm cu metanii.

j§.

T. De se va întâmpla Buna Vestire Iu Sâm-

bta a S-a sau a 4-a a postului :

Vineri seara Catism nu cetim. La Doamne
strigat- am... Stihirile pe 10; Idiomela zilei

da dou ori i ale serbrii 8, Slav.,, l
acum... a serbrii. Paremla zilei i cinci ale

serbrii. S se mdrepteze rugciunea mea...

i celelalte ale Liturghiei cei mai Înainte

sfinite. Iar la Ceasul întâfu al nopii, cântm
Dup cinarea mare, dup obieeiu. Dup întâlni

Sfinte Dumnezeule,., Troparul serbrii. Dup
al doilea, Condacul serbrii Dup: Slav
intru cei de sus... L r

tfe precum s’a artat mai

înainte tn ziua cea de post.

La Utrenie Sg face slujba toat a serbrii.

Nici Patrucântare a, nici altceva de ale Sâm-
betei nu sc cânt, oi toate numai ale serb-

rii. Cântm i Doxologia mare. Iar Patru-

cântarea se cânt mal Înainte Joi Ia Dupâ-

elnare. Asemenea i la Liturghie toate ale

serbrii.

S. Cade-se a ti : De ae va întâmpla Buna

Vestire in Duminica a 3-a din post :

Sâmbt la Vecernia mic La Doamne
strigat-am. . Stihirile Crucii po 4, Slav... l
acum... a serbrii. La SfihoavD, cântm o Stf-

hîr a învierii i ale serbrii. Idiomelele de

la Stihoavna Vecerniei mari, cu Pripelele lor.

Slav... i acum.., a serbrii, l up Sfinte

Dumnezeule . Troparul învierii, Slav,., i
acum,., al serbrii. Ectenia î Apolfeul.

Lii Vecernia mare
,
cântm : Fericit brba-

tul... Catîsma toat. La Doamne strigat-am,..

Stihirile învierii 3, ale Cruci! trei Podobnîee

i ale serbrii patru Podobnice, Slav,., a

Crucii, Hristoase, Dumnezeul nostru. , i a~

cum... Trimis a fost din cer,,. Apoi Ieire

l cinci Paremiî ale serbrii,

La LUU, Stihirile serbrii, trei Idlomele i
trei ale Crucfi dela Laude

;
Slav... a ser-

brii, i acum... a Crucii.

La SHkommâ: Stihirile învierii dup Alfa

Vita. Slav... a Crucii, i acum... a serbrii.
!£*££££
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La binecuvântarea pâinilor: Troparul serb-
rii de dou ori i odat : Mntuete Doamne
poporul. Tu., î cetire din trimiterile Apos-

tolilor, sau a serbrii.

La Utrenie : ba Dumnezeu este Domnul...

Troparul învierii, de dou ori; Slav., al

Crucii, i acum... al serbrii... Dup Catisme,

Sedclnele învierii eu ele Nsctoarei lor i
cetire la tâîouirea Evangheliei. Policleul i
Sedoinele serbrii, toate câte odat, Slav.,.

l aeum,„ a serbrii i cetirea serbrii. Anii-

ioanele glasului, Procliiinen i Evanghelia
serbrii. învierea Iui Hristos, Psalmul 50

Stihira serbrii, Canonul Învierii cu Irmosul

pe 4 i al serbrii pe 6. Cata‘ asie : Deschide-

voiu pura mea... Dup Cântarea 3. Cerdacul
si Icosul Crucii i Sedelnele Crucii, Slav..

i acum... a serbrii i cetirea serbrii. Dup
a(i-u Cântare, Condscul i Icosul serbrii si

Prologul. La a 9-a Cântare, cântm : Ceea ce

eti mai cinstit... Luminânda învierii, Slav.

.

a Crucii, i acum... a serbrii.

Laude

:

StiMrile învierii 4 î ale ser-

brii 3 î TdJomela: Taina cea. din veac...

cu Stihurile lor : apoi Stib : Seoaf-Te Doamne
Dumnezeu! meu... i cântm Idiomda zilei

diu Triod; Slav... aceeai i acum... Prea
binecuvântat eti. Doxologia mare, la care

se face închinarea cinstitei Cruci dup obi-

ceiu, precum se arat în Triod; i dup
Ecteuîî i Apolis, Slav... i acum,.. Stihira

Evangheliei i Ceasul 1, in pridvor. La Cea-

suri: Troparul învierii. Slavii... al Crucii. i
acum,., al Nsctoarei Ceasurilor. Dup : Ta-
tl nostru, Condacul Crucii i celelalte i cel

desvârit Apolis.

La Liturghie : Fericiri le glasului pe 4, ale

serbrii Cântarea 3 pe 4 i ale Crucii, Cân-

tarea fi, pe 4. Dup Ieire, Troparul învierii,

al Crucii î a] serbrii; în Ioc de Sfinte

Dumnezeule, cântm: Crucii Tale ne închi-

nm, Stpâne. Prochimen, Apostolul i Evan-
ghelia, mai inainto yJj^m-ahs^sorMrîi- ai ol

ale CruciiJJlnJoc de Axion, cântm Irmosu

(S
Ca de ;m sicriu tnsuflepiU

.
Liturghia se face a marelui VsîTie

;
pre-

eum î în tofeT^MhieilG sJfânluîuT'î ma-
relui post, când se va întâmpla aceast ser-

bare. se face dumnezoeasca Liturghie a lui

Yailie cei mare.

Vestiri Luni a 4-a, sau a 5-a, sau a d-a, a

Sfântului post :

Duminic seara, kt Vecernia mied : Sti-

lurile Serbrii 4, Slav .. i acum,., a Serb-
rii- La Stihoavn: Idioinela Triodului de dou
ori î Mucenica; Slav... i acum... a serbrii.

Troparul serbrii, Ectenia mic i A poli sul.

Ut Vecernia mare Dup obinuitul Psalm,
cântm Bsrieit brbatul. Antifonul îniâiu. La
Doamne strigat-am... Stilurile pe 10. ale Trio-

dului 3 Podobnice i ale serbrii 7, Slav...

Si acum... a serbrii: Trimis a fost din cer.

Ieire, Prochimenul zilei i Paretnlile serb-
rii fi, la Lit ? e, Sîihirile serbrii. Slav... i

acum... a serbrii.

ha Stiboavn Stihirile serbrii cu Pri-

pelele Serbrii : Slav... i acum... a serbrii.

La binecuvântarea pâinilor, Troparul ser-

brii de trei ori .i cetirea serbrii.

La Utrenie :
Cântm toat slujba serbrii,

precum s’a scris mai înainte în zi de post

Ia rând, la litera T.

T. De ee va întâmpla Buna Vestire in Mier-

curea închinrii Cinstitei Cruci :

Se las Stîbîrilet Slvirile i Canonul Cru-
cii i se cânt Luni, sau Vineri in acea
sptmân. Iar aicea cântm toat slujba

srbtoarei Bunei Vestiri, cu Tricântarea.
Miercuri, precum am artat. în ziua d’infâiu

la rând. Iar la Utrenie, la Ceasul 1, se face
iuchincluue Crucii, dup obicei u.

Up De se va întâmpla Buna Vestire în Du-

minica a 4-a sau a 5-a a postului:

Sâmbt scara, la Vecernia mic : Stolu-

rile serbrii pe 4, Slav... i acum... a ser-

brii. La Stihoavn, o Stihir a învierii i a

serbrii ale Stihoavnei cei muri, cu Pripeleie

lor; Slav... i acum... a serbrii, Troparul

serbrii, Eetenia mic i Apolisul.

mMMmMMmMmmM
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Lrs Vecernia mare. Fericit brbatul, Ca-

lici
tîsma toat. La Doamne strigat -ani.,. Stihi-

|Hj *ile Învierii 3, una a lui Anatolie i ase
ffjjf

serbrii. Sîav. r+ i acuiru* a serbrii

fty
Trtvftis a fost din cer. Ieire, Prochimenul

££ sitei i cinei Puremii ale serbrii. La

*3 Stilurile serbrii, Slav. , glasul al 8-

«i

^ La Utrenii La Dumnezeu este Domnul

gj|
Troparul învierii, de dou ori, Slava... i
acum... a serbrii Dup Catisme, Sedelnele

ajA învierii cu atc Nsctoarei lor i cetire din
lecuirea Evangheliei, Polieleni, Sed&încle
serbrii toate câte odat l cetirea seibârii.

fîlS Antifoanele glasului, Prochimenul i Evan-

^ glieiia serbrii. învierea lui Hrisics... i Psal-
mul 50, Stihira serbii ii.

jj|j
Canonul Învierii, cu Irmosul pe 4, din™ Ti'tod pe 4 i al serbrii pe fi Catavaeia,

^ Irmosul serbrii. IJup aH a Cântare. Sedelua
serbrii, Slav... I acum... aceeai, cetirea

jSg serbrii.. Dup a 6-a Cutare, Condacul i Ico-^ sul serbrii i cetim Prologul. La Cântarea
iHS a 0-a, cântm : Ceea ce oti mai cinstit, i.nmi .

^ nându Învierii i a serbrii.

$|f La Laude Stilurile Învierii 4 i ale ser-
bâdi i, cu Pripelele lor

;
dup aceasta, Stili

:

jgj
Scoal-Yg Doamne Dumnezeul meu... i eân-
tâm Idiomela zilei. Slava... iot aceasta. i

frg acum... Prea binecuvântat eti... Doxologia
w mare. Dup Sfinte Dumnezeule.., Troparul

H Tnvierii, Ecteuiile i Apolisul
; apoi Slav...

^5 i acum.,. Stjhira Evangheliei,

jg Liturghia cântm a Marelui Vasilie. Ferfci-
rfle glasului pe lî i ale serbrii. Cântarea S

pc 4. Apoi Stiliul Ieirii, Troparul învierii i

^ al serbrii. Slav... i acum... Condacui ser-

ile
brii. .Prochimen, Apostolul i Evanghelia,
mai intâiu ale Duminicii, apoi sie serbrii.

?||
U, De se va Întâmpla Buna Vestire a Prea-
tiutei de Dumnezeu Nsctoarei iu Miereu-

^ rea a n-a sptmân a sfântului post:

!|j
Cântm slujba înainte 'Serbrii Luni la

Jg
rând, Stiliirile i Canonul. Iar al Sfântului

Litie

:

le a, i
acum... glasul al 2-lea.

La Stîhoavn
; stiliirile învierii, Sfav.-,

: acum... a serbrii. La binecuvântarea
pâinilor, Troparul serbrii de trei ori i ee-

jjjlf
tire din trimiterile Apostolilor sau a seibârii.

.de Ia Mineiu, îl cântm Ia Dup-cinsre; pen-
truc se mut Canonul cel mare, de Joi în

Marea aceleiai sptmâni i cântm Cano-
nul cel mare cu Tricântarea pe Mari pentru

serbarea Preasfintoi Nsctoarei de Dumne-
zeu

;
pentruc Miercuri în însui serbarea

seara la Vecernie Catfsm nu se cetete i
metanii nu se fac; l cântm sfâritul ser-

brii Joi. Pentru aceea Miercuri seara Stilu-

rile cu metanii i Canonul cel mare Joi nu-1

cântm, c s'a cântat mai înainte Mari.

Iar In Miercurea o-a din post
: Q^n^m

toat slujba serbrii seara i dimineaa cu
Trîodul dup râadueala, precum am artat
mai înainte in zi de post. Iar sfâritul ser-

brii Bunei Vestiri ii cântm Joi la Utrenie
cu Tricântarea Apostolilor, precum am a ra-

ia t Luni a 4-a i a 5-a a sfântului post,. la

Ieirea serbrii Bunei Vestiri.

84m
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V. De se va întâmpla Buna Vestire a Prea-

sfintei de Dumnezeu Nsctoarei Joi a 5-a

sptmân din post, când se cânt Canonul

cel mare

Se mut pentru serbare, Canonul cel mare
al Sfântului Andrei i-I cântm intr’aceeai

sptmân ilar i, cu Tricâatarefl de Mari.
Iar Tricântarea Apostolilor, o cântm cu a
serbrii Bunei Vestiri l Iu urm Catavasia

Trîodului.

Iar de se va Întâmpla Buna Vestire a Prea-

flfintei de Dumnezeu Nsctoarei Vineri în

aceeai sptmân :

Cântam înainte-erbarea Bunei Vestiri Sti-

lurile si Canonul mal Înainte la rând Miercuri,

pentru Canonul cel mare, iar a Sfântului

slujba di a Mineiu o cântm la Dup-cinare,

^0*^
X. Iar de se va întâmpla Buna Vestire

a Preasfintei de Dumnezeu Nsctoarei in

Sâmbta Acatistului

:

f
r
_

'

îa Doamne strigat-am... Sti-

liirile pe 10. Idiomela zilei de doua ori, ale
ScrMrii pe 3. Slav... i acum... Trimis a
fost din cer. Paremia zilei i ale serbrii

:sd£i"
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5. Dup : S 86 indrepteze rugciunea mea..;

facem trei metanii i celelalte ale liturghiei

cei mai înainte sfinite, La Fie numele Dom’
nulul binecuvântat... trei metanii i la A polis

iari trei metanii.

Iar la ceasul întâiu al nopii, toac l
trag toate clopotele i adunându ne uoi in

biseric, binecuvinteazâ preotul i cetim

Dup-cinarea mare ; l dup Slav intru cei

de sus Iul Dumnezeu... ieim în pridvor î
facem obinuita Litie, Ia care cântm trei

Stihu-i ale serbrii. Slav... i acum... Bine-

vestete astzi... Sfârind Litîa iari intrm
în biseric i cântm Stiboavna, Stihirl Idio-

mele ale serbrii cu Pripelele lor
; Slav...

i acum... Astzi este bucuria ... La bine’

cuvântarea pâinilor, Troparul serbrii de

trei ori i cetirea serbrii.

La Utrenie : La Dumnezeu este Domnul...

Troparul serbrii de trei ori. Dup întâia

Ca tism, Cmdaoul: Aprtoarei Doamne...

i alte trei Condace i trei Icoase
;
dup a

doua Catismâ, iari trei Condace i icoase

trei. Apoi Polieleul i Sedelnele toate ato

serbrii i cetirea serbrii An tifonul întâiu

al glasului 4, Prochimenul i Evanghelia

serbrii, Psalmul 50 i Sîlhira serbrii.

Canonul serbrii cu Irmosul pe 8 i al

Acatistului pe 6. Catavasia serbrii amân-
dou corurile împreun; iar Patmcântarea

TIP1C 8» U
H

în pridvor. La întâiul Ceas, Troparul i Con-

dacul serbrii i celelalte

La Liturghie: Fericirile serbrii, Cânta-

rea S l 6, pe 8. Prochimen, Apostol i
Evanghelia, ale serbrii.

mm
58®M
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A. bis. De ae va întâmpla serbarea Bunei

Vestiri ia Sâmbta lui Lazr; 3$
Kg

Vineri seara, Catism nu cetim. La Doam-
no strigat-am... Stihirile pe 10 ;

ldiomela zilei
J|$|

de dou ori: Svârind patruzeci de zile

cele de suflet folositoare... apoi trei ale ser-

brii, Sfatul
y
cel mai înainte de veci... i

cinci ale Sfântului Lazr» Slav... Svârind
patruzeci de zile cele de suflet folositoare...

i acum... a serbrii : Trimis a fost din cer...

Ieire, Paremia zilei i cinci ale serbrii; i
celelalte ale Liturghiei cei mai înainte sfin-

ite. Iar Ia mas se îtiee destegaro la vin

î la untdelemn.

mmmmmmmmm
mmM

La Ceasul întâiu ai nopii, toac paradi- ^
serul în toaca cea mare i trage toate clopo- ^
tele i ariunându-ne în biseric, binecuvin-

teazâ preotul î cetim Dup- cinarea mare,

iar preotul cdete, precum este obiceiul i m

care cântam trei Idiomele ale ser brii i ale
|j^|

Triodului trei, cele dela Laude; Slav... a

dup întâiul Sfinte Dumnezeule, Tiopurul ^
serbrii. Dup ai doilea, Condacul serbrii, gg
Dup Slav intru cei de sus lui Dumnezeu..

nu cântm acum, ci mal înainte Joi, Ia Dup-
jj

ieim în pridvor i facem obinuita Litie, la

cinare. Dup a treia Cântare, trei Conduce
i trei Icoase. Apoi Sedelna serbrii i ce-

tirea. Dup 6 Cutare, trei Condace i trei

Icoase. Apoi Condacul: O maic Prea l-
udat... de trei ori i Icosul cel d’intâiu i
Iari Condacul: Aprtoarei Doamne... i
cetim Prologul i SinaxaruL La o noua Cân-

tare, nu cântm Csea ce eti mai cinstit...

ci Pripelele serbrii, precum mai înainte s’a

ecris la Însui serbarea. La Canonul Acatis-

tului, la Tropare zicem Pripeala ; Preasfânt
Nsctoare de Dumnezeu, mântuete-ne pe
noi. i la urm cântm Pripeala i Irmosul

:

Ca de un sicriu însufleii .. i o închin-

ciune. Luminânda serbrii.

serbrii : S se veseleasc cerurile ... i a-

cum... Bine vestete astzi...

La Stihoavn Stihiri Idiomele ale ser-

brii cu Pripelele lor; Slav... Sltut-ai îna-

intea gropii... i acum. . Astzi este bucuria

Bunei yestiri... Dup: Tatl nostru... Tro-

m
mm
a*

La Laude .
Stihirile serbrii pe 4. Slav...

i acum... S se veseleasc cerurile... Doxo-
logifi maro, Troparul serbrii, Ectenil i
Apoiis. Apoi învtura lui Studii i Ceasul 1

parul serbrii de trei ori, binecuvântarea ^
pâinilor... i cetirea serbrii.

La Utrenie La Dumnezeu este Domnul...

Troparul serbrii de dou ori, Slav... învi-

erea cea de obte... i acum... a Serhrii.

Dup întâia Catism, Sedelna Triodului : ML
lasttvindu- Te spre lacrmile Mriei. .. de dou
ori; Slav... i acum... a serbrii i cetire

pentru dreptul Lazr. Dup a doua Catism,
Sedelna Triodului : Izvorul înelepchmei... de

dou ori
;
Slav... l acum

a

serbrii i ce-

ge

mm
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m
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tire pentru dreptul Lazr, sau a serbrii.

Apoi Po liricul i toate Sedelnele serbrii i
cetirea serbrii- Aatifonui întâiu al glasului

4, Prochimenul i Evanghelia serbm. învi-

erea lui Hristos... Psalmul 50 i SuMra ser*

baril. Canonul serbrii cu Irmosul pe 13 i al

Sfântului Luzâr, amândou Canoanele pe 8-

Caiavasia, Irmosul Canonului al doilea al lui

Lazr, Cutm tot aicea î Pâtrucântarea.

Dup 3 Cântare, Condacul i Icosul i Sjdoi-

nele Sfântului Lazr; Slav,,, i acum.,, a

serbrii i cetirea serbrii. Lup Q Cântare,

Cou dacul l Icosul i cetirea serbrii. La 9

Cântare, Ceea ce eti mai cinstit, nu cântm
ei Pripeiele serbrii, precum mai înainte s

fa
artat la însui serbarea. Iar la Canonul
Triodului ca pripeal zicem: Siav ie Dum-
nezeul nostru, Slav fie, Catuvasie, Irmosul:

Cu adevratNsctoare de Dumnezeu. Dup
aceasta. Pripeala serbrii i Irmosul : Ca de
un sicriu însufleit*,, Apoi, Sfânt este Dom-
nul Dumnezeul nostru pe glas 1, Luminânda
serbrii de dou ori; Slava.,, i acum- a

lui Ltizr.

la Laude: Stihirile serbrii trei i ale

Sfântului Lasr trei; apoi Pripelele: Ssoal-
Te Doamne Dumnezeul meu i Mârturisi-

m-voiu ie Doamne eu toat inima mea,.'

Slav... a Sfântului Lazr- Mare i preaslâvi-

tâ.

.

i acum-, a serbrii : Taina cea din veac,-.

Doxulogia mare, Troparul serbrii. Slav,-
i acum... învierea cea de obte.,. Estonia,

Apolis, învtur pentru credina l Ceasul

1, in pridvor.

La Liturghie
: Fericirile serbrii. Cânta-

rea 3, pe 4 i ale lui Lazr, Cântarea 6, pe
4. Dup ieire, Troparul serbrii i al Tui

Lazr, Slav., Condacui lui Lazr, i acum...

al Serbrii. Ia locul lui Sfinte Dumnezeule
cântm: Oâf.i m Hristos v'ai botezat... Pro-

chimen, Apostol l Evanghelie mai întâiu a
serbrii, apoi a lui Lazâr. In loc de Axion,

cântm Irmosul serbrii.

*3 fi. bis. Iar de se va înlâmpla Buna Vestire

J^j
a Preasîimei Nsctoarei da Dumnezeu in

^ Duminica Stâlprilor :

Sâmbt (a Vecernia mic
,

Siluirile Stfil-

pârilor pe 4, Slav.,, i acum... a serbrii t

pil

In Luna a asea... La Stihoavn, Idiomelele

Serbrii cu Pripelele lor, dela Vecernia

mare. Slav... . acum,., â Stlpârilor : Laud
<3 Ta înfricoat Tain ... Troparul serbrii.

Slava,
. i acum... învierea cea de obte ...

Eoteaia mic i Apolisul.

La Vecernia mare : Fericit brbatul... Ca-

tisraa toat, La, Doamna strigai-am... Stilurile

serbrii 3, repetându-se i ale Sllprilor 4.

Slav... a Siâipârilor, i acum... a serbrii:

Trimis a fost din cer... Apoi Ieire, 5 Pare*

mii ale Serbrii i trei ale Stal parilor. La
Litie, Slihirile serbrii 3 l 3 ale Stâl pârilor,

Slav.-, a 3ripârilor : Mai înainte cu ase
zile de Fâii.,, i acum... a serbrii : Bine

vestete Gavriil.-.

La StihoQvn: Stibirilo Idiomele ale Stâl-

priror. cu Pripelele lor. Slav... a Scâlpârilor;

Astzi darul sfântului Duh ... i acum— a

Serbrii; Taina cea din veac ... La binecii"

vântarea pâinilor, Troparul serbrii de dou
ori, al Stâl pârilor odat i cetirea serbrii

La Utrenie. La Dumnezeu este Domnul...

Troparul serbrii de dou ori, Slav... i a-

cum... învierea cea de obte.,. Dup întâia

Catism, Sedai Da Stâlpârilor, Slav.,. i a-

cum... a serbrii i cetirea serbrii. Dup a

doua Catism, Scdelna Scâipârilor. Slav...

l acum... a serbrii i cetire. Apoi Polieleul,

Scdeinele serbrii i cetirea serbrii. Anti-

îonul întâiu ai g.asului 4, Prochimenul i Evan-

ghelia Sta [pâri lor, Pe trimul 50 ;
Învierea Iul

Hristos nu o cetim i când srut fraii Sfânta

Evanghelie, împarte egumenul stâl o ari cu

fclii frailor dup obiceiu. i in Ioc de:

Pentru rugciunile Apostolilor... Cântm:
Slav... Astzi Hristos a intrai... i acum...

lot aceasta; apoi Stih : Miluete-m, Dumne-
zeule, dup mare mila Ta ... i Siihsra,

glasul al b-Iea : Astzi durul sfântului Duh...

Canonul serbrii cu Irmosul pe 8 i al Stâl-

pârilor eu Irmosul pe 8 CatavasiSj Irmoasele

amândoror Canoane, in flecare cor Irmo-

sul su. Dup Cântarea a 3-a, Condacui i
Icosul Stâtprilor i Sedelca, Slav... i a-

cum... a serbrii î cetirea serbrii. Dup a

Qa Cântare, Condacui i Icosul Serbrii i
Prolog. La Cântarea a 9-a, Ceea ce eti mai
cinstit, nu cântm, d Pripelele serbrii,

precum mai înainte am artat, iar a Stâlp-
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rilor. cântm dup obiceiu Pripeala : Slav
fie, Dumnezeul nostru, Slav ie; iar Ia

urm cântm întâiu Pripeala serbrii i Ir-

mosul : Ca de un sicriu însufleit... apoi al

Siâlpârilor. Sfânt este Domnul Dumnezeul
nostru.., pe glasul 1, Luminând a serbrii, de

dou ori.

La Laude
. gtiiijj.iiy serbrii trei i ale

Stâlprilor trei, Slav... a serbrii: Sâ se

veseleasc cerurile,.

.

Si acum,., a Stâl pârilor:

Mai înainte cu ase zile,. DoxoJogia mare
i Troparul: învierea cea de obte... Slava.,

i acum... a serbrii; Eetenia. Apolisul, în-

vtura lui Studit i Ceasul 1 m pridvor;

apoi cel desvârit Apolis. Iar in ceasul al

doilea din zi, ieim afar din mnstire cu

Uiie., precum mai înainte am artat iîntor-

câniu-ne cetim Ceasurile, ia care cântm
Troparul serbrii, Slav... Învierea cea de

obte... E acum,.- a Nsctoarei Ceasurilor.

Dup: Tatl nostru-.- zicem Con dacele, schim-

bâudu-le.

La LLarghie.
perj c j,.j|e serbrii, Cântarea

a 6-a ( pe 4. Dup ieire, cântm Stih: B'me-

vesiii din zi în zi... Troparul serbrii i al

Stâipriier; Stav... Condacul Stal pârilor, i
acum,., al serbrii: Aprtoarei Doamne...

Apoi Prochimenul, Apostolul i Evanghelia,

a serbrii i a Stâ’pâri lor. Chino nicui serb-
rii i al Stâl pârilor. La Liturghie în loc de

Axion, cântm Irmosul Stâlpârjior: Dumne-
zeu este Domnul i s’a artat nou... iar
de este hramul Dunei Ve tiri, se cânt in loc

de Axion, Irmosul : Ca de un sicriu- însufleit..

*£ S. Iar de se va întâmpla Buna Vestire a

£3 Preasf iutei de Dumnezeu Nsctoarei tn

Lunia cea mere :

In Duminica StlprUor seara, la Veeer-

mn mic, la Doamne strigat- am,-. Slihlrlle

serbrii pe 4, Slav-.. i acum-,, a scrbârJÎ-

La Stîhoavnâ: Stihirile serbrii cele dela

Stihoavna Vecerniei mari, Slav... i acum...

a serbrii.

La Vecernia mre:
ift _ . ., , . .

Cântm Fericit brba-
tul... Antifonul iatâiu. La Doamne strigat-

am... StihîriEe serbrii pe 6 i ale Stâlpâri-

lor pe 4, Slav... a Scâlpirilor* t acum... a

serbrii : Trimis a fost din cer... Ieire. Pro-

chimenul zilei, Paremiile serbrii trei. Da

Lîtie. S tlbiriie serbrii, Slav... i acum... a

serbrii : Binevestete Gavriil ...

La Stihoavn
siiliirile zilei cu Pripelele

lor, Slav... a Stâiprilor: Din ramuri i
Slâlpâri... i acum... a serbrii: Taina cea

din veac... L-a bineouvâtaroa pâinilor* Tropa-

rul serbrii de trei ori, cetirea serbrii.

La Utrenie

.

îjtl i)umtteaeu este Domnul...

Troparul serbrii de trei ori. Dup Catisma

întâia i dup a doua, Sedelnele silei i ce-

tirea; dup a treia catisma, Eetenia mic i
Sedelnele serbrii amândou, cetirea ser-

brii, Pol ie le ul, Sodelna serbrii i cetirea

serbrii. Aati fonul intâiu at glasului -1. Prochi-

men: Binevestii din 'zi în zi... Evanghelia

serbrii. Psalmul bO, StlMra serbrii. Canonul

serbrii cu Irmosul pe 6 i al Tricinâriî pe 8.

Catavasia Triodului,IrmosuHntr'amândou co-

rurile împreun: Iar unde unete : ri cântare,

cântm C momii serbrii cu Irmosul pe 4,

Citavasia serbrii. Dup a 3-a Cântare. Con-

dacul silei, Sedelna serbrii i cetirea ser-

brii. Dup a ii- a Cântare, Condacul i Icosul

serbrii. Prologul i Sinaxarul La a 6-a Cân-

tare : Ceea ce eti mai cinstit, nu eântâmj ci

Pripeala serbrii: Bintvestete pmântule
bucurie mare... Apoi Irmosul serbrii : Ca
de un sicriu însufleit... Iar la Troparele

Tricântrii, zicem Pripeala : Slav ie,
Dum-

nezeul nostru. Slav ie Caiavasie cântm
Irmosul Triodului. Luminâiida sernrii. Sla-

v.., a silei, i acum., a serbrii.

La Laude . gfirile serbrii pe 4, Sla-

v., a serbrii, i acum,

a

zilei : De usc-
ciuneo smochinului..* Doxologia i Eetenia.

,.,.f St in fim. n
t>irlle TdiomeJe ale si-

lei : Mergând Domnul spre patima cea de

bun voie... Ajungând noi credincioii.-, i
celelalte Stihiri din Triod ;

Slav-., A doua
Bv... i acum... a serbrii: S se vese-

leasc cerurile... Apoi: Bine este a ne mr-
turisi Domnului... odat; dup : Tatl nos-

tru... Troparul serbrii, Ectenie, trei me-
tanii mari, Apolisul i Ceasul 1. La trei cea-

suri din zi, ieim cu Lîtie afara din m-
nstire i intorcându-ne cetim celelalte Cea-

suri, cu Catisme i Paremi a, cetim i Stâl-

pul Evangheliei. La Ceasuri, Troparul ser-
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birii, iar Condacul zilei j al serbrii ic

zicem schimbând u- le; i la sfâritul :i.: crui
Ceas câte trei metanii, cetim i Ceasul al

9-lea si Fericirile degrab, lâr de cântare

apoi: Pomenate-ne pe noi, Doamne... l ce-

le lat :q. Dup Tatl nostru-. Condatul zilei,

Slav.., : acum., al serbrii, Doamne nii-

I feie de IU ori, Siav. „ i seum Ceea ce

oti mal cinstit. . trei motanii mari i iu*

dalei începem Vecernia, fr mei inii i fr
Calism- La Doamne stcigat-um... cinci Sil-

iiid Idiomelc ale zilei i cinci ale serbrii
;

Siav... a ziioi: De smochinul cei uscat...

l acum— a. serbrii ; Trimis a fost din

cer... Ieire cu Evanghelia, Lumin linâ,.-

Prochimen.. Parcmiile zilei i ale *. rbrii

dou. Apoi Setcui a mic. Sfinte Dumne-
zeule... Prochimen, Apostolul i Evanghelia

serbrii i a zilei i cele lui te ale Liturghiei

iul Dur de Aur,

Iar de nu va fi Liturghie, pentru vreo
neputin oarecare : La Doamne sv igal-iini,

punem Siihki IU i cântm trei ia zi; ci, re-

putând pe colo dou dintâi i lIc serbrii

5 ;
Siav,., a zi Lui : A doua Era aflând...

i acum... a serbrii, Ieire cu Evanghelia,

Lumin lin,.. Prochimenul zilei i Paru-

mliLe i ele serbrii doua. Apoi Prochime-
nul, Apostolul i Evanghelia se'brii si a

zi iei. Invrednîcete-ne, Doamne... Boeai a,

Stihoavna zilei, cu Pnpeîele zilei, Slav.,

Doamne viind la patim... i acum .. a ser-

brii. Acum sloboze tev. Troparul serbrii,

Ecteuia i Apolisul- Aa facem i iu uyie-

laiie zile ale saptmâuci mari. Li mas
deslegape numai la untdelemn i Ia vin. La
Dupâ-eînare metanii nu sunt. numai dup
Slava întru cei de sus lui Dumnezeu, trj

închinciuni. La sfârii trei metanii mari i
12 mici. La cel do po urma Sfinte Dum-
nezeule, trei Închinciuni i cinism TrJ cân-

tarea iui Andrei C-rHeanuL

. Tot pentru aceast serbare, de se va

Întâmpin în Marea cea mare :

Luni seara. Ca tism nu cetim. La Doam-
ne strigat am... cinci Stihiri Idiomelc ale

zilei i cinci ale serbrii; Slav-, a zilei:

A doua Ecâ.: i acum,., a serbri!: TVi-

mis u fost .. Ieire cu Evanghelia. Lumin
lina... Prochimen i cetirile zitel i trei ale

serbrii. 3a se = udrepteze rugciunea mea...

l trei metanii. Evanghelia zilei i celelalte

ala LI. urgiile* cel mai înainte sfinite. Lu
în Uiiy 3 -:eas al nopii hmcâ i trag urne
Clopulolt llIs mari dup obiceiu i udu-

nându-ne in biseric, cetim Dupâ-dnarea
mare ; - Cu noi esta Dumnezeu .. Dup Sla-

va întru cei do sus lui Dumnezeu* Liie în

pridvor, la oare cutm Stihiri Idiomelc ale

serbri:, Slav... i acum-., a serbrii: Bine
i •&sLete Gavnil...

La SDhoarn Trei Stihiri Idiomelc ale

erbii 1

-, ou Pripoiele lor, Slav... i acum...

Astzi este bucuria-. Lu binecuvântarea
pâinilor, Troparul serbrii ue trei un i

cu lirea su bârii...

La Utrenie: La Dumnezeu este Dom-
nul..- Troparul serba, ii, de trei cri. Dup
amândou Cxtismele, SedeJnelc Trioduiui

i cetirea zilei- Dup iot aia Caiis.a, Ecte*

«ia m.cl. sedsiaa serbrii i cetirea ser-

brii. Folie, cui î Sadeinti serbrii- Anii*

fonul întâi ai glasului 4. Prochimen, Lvaii-

guuîiu serbrii. Psalmul 4b, Stiham sei barii,

Cauoaui ier baril cu irmosul pe 14, Cat- va -

' siu serbrii, irmosul iu amândou corurile

imprezDâ, iar unde sunt dou cutri ale

Triodului, captm Canon ui aer bi ii cu limo-

saI pe 6 i eeie doua cântri pe 8 i .a urm
irmosul Trioduiui. Dup îl Cutare. CoiuSacul

zilei i Icosul. Sedelna aerburii, ceiirea ser-

brii. Dup ii Cântare, Cundacul serbrii,

icosul i Prologul; cetim i Sinaxarui zilei.

La 9 Cântare, nu cântm : Ceea ce eti mai
cinstit... ci Pfipelelc serbrii i irmos, pre-

cum am artat în Lunea cea mare Luiui-

uâuda serbiriii Slav.,, a zilei. t acum...

a serbrii.

La Laude . Podcbniccde sei&rii pe 4, Sla-

v... a zilei: Cu lenea sufleteasc... i
acum... a serbrii : Taina cea din veac...

Idiomeloie zi iei cu Pn peleie lor, precum s’a

acris mai Înainte Luni. Slav.,, a serbrii

:

S se veseleasc cerurile... i acum... a zilei
;

Când vei vere! întru slav... Troparul ser-

brii. Ecte oi a, trei metanii mari i Apolîsul.

Ceusul 1. trei metanii in ari.
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Iar la ceasul al 3-lsa din zi, ieim cu
Lltie afar din mnstire precum ;m artat
mai înainta i întorcând urnio cetim Ceasurile

eu Catisme i Stâlpul Evangheliei- La Ceasuri,

zicem Troparul serbrii i al Nsctoarei.
Condace Ie, zicem al serbrii i ai zilei, sohlm-
budu-le, i Ia sfâritul fiecrui Ceas, câte

3 metanii mari; Ceasul 0 îrâ Catismâ. Feri-

cirile degrab iar de cântare i Poraenete-
ne pe noi Doamne.,, i celelalte precum mai
înainte s

T

a scris. Dup Tatl nostru.,. Con-
dacul zilei, Slav,.. I acum... al serbrii,
Doamne mUnete de 40 ori, Slav,.. i acum,..

Ceea ce e$ti mai cinstit... i trei metanii mari
i îndat Vecerniafr Caiîamâ i fr metanii.

La Doamne strigat-am .. cinci Stiluri Id
1

ri-

mele ale zilei î cinei ale serbrii; Slav...

a zilei, i acum... a serbrii. Ieire cu Evan-
ghelia, Prochimen, cetirllo zilei i dou ale

serbrii. Ectenia mic, Slinte Dumnezeule...
Prochimen, Apostolul i Evanghelia serbrii i
a zilei i pe rând dunmezeeasca Liturghie a

Sfântului loan Cur de Aur. La mas desle-

gm num A ia untdelemn l la vin. Iar Dup-
cinare, cetim pe cea mic i cântm la ea

i Trlcâutare lui Andrei Olteanul,

. Tot pentru aceast srbtoare, de se Vft

întâmpla In Miercureu cea mere ;

cântam Vecernia fr Catis-

mâ i i . La Doamne strlgat-am „

punem Stilurile pe 10 ; Idicmeiele zilei 5
ale serbrii 5; Slav,, a zilei, i acum... a

serbrii, Ieire cu Evanghelia, Prochiu eu i
Parcmiile zilei i trei ale serbrii. S se

îndreptezo rugciunea mea... i trei metanii*

Evanghelia zilei l celelalte ale Liturghiei

cei mai înainte sfinite. La mas, fiertur

fr untdelemn, Iar vin bem. La un ceas
din noapte toac i adunându-ne în biseric)

cotim Dupâ-cinarea mare. Dup Slav întru

eei de sus lui Dumnezeu,,, Ieim in pridvor

î cântm la Litie Stilurile serbrii. Slav,.,

i acum, . a erbârii.

cuv
T „ W i, Stilurile serbrii la bine.

*Mtârea pâinilor, Troparul scib&rii de
trei ori i cetire a seibrii.

,
i,..,

r .

La Dumnezeu este Domnul,-,

Troparul ' Praznicului de trei ori. Dup amân-

dou Catîsmelo, Sedelnele Triodulul i ceti-

rea zilei. Dup A Calisraa, Ectenia i Sedel-

nele serbrii amândou i cetirea serbrii .

Pol (ele ut i Sedelneto serbrii. Antîfonul îu-

tâiu al glasului 4, Prochimen, Evanghelia

sarbrii, Psalmul 50, Stihira serbrii. Cano-
nul serbrii ou Irmosul pe 14, Catav,isia

serbrii, Irmosul într'amândou corurile îm-

preun. Iar unde bata Tricân tarea cântam
Canonul serbrii cu Irmosul pe 6 i Tricân-

tarea pc 8, Gatavasie ; Irmosul Triod ului.

Dup 3 Cântare, Condacul zilei i Icosul,

Sedeina serbrii f cetirea serbrii. Dup
fi Cântare, Condacui serbrii i Icosul, La a
noua Cântare nu cântm; Ceea ce eti mai
cinstit, ci Pripelele serbrii precum mai

.înainte s'a artat, Luminânda serb.irii, Sla-

v.,. a zilei, i acum.-, a serbrii, Slav .. a

zilei, i acum.., a serbrii.

La Lttutfn :

Serile serbrii pc 4, Slav...

a ziicî. i acum,., a serbrii. La Slihoavnâ a

zilei, cu Pripelcle lor precum mai înainte s'a

scris InLunia cea mare; Slav... a serbrii, l
acum... a zilei i celelalte precum s'a scris mai
iuainte. Iar la trei ceasuri din zi, ieim cu Litie

afar dib mnstire i întorcând u-ne cetim Cea-

surile cu Cdtis.ue i se cetete i Stâlpul

Evangheliei i celelalte Ceasuri i Liturghia

precum m:ii luai ale s'u scris in Lunia i
in Mar Ea acestei sptmâni

; Ia sfâritul

Ceasurilor, se face în mnstiri iertciune
dup obiceiu ;

iar Dup-cinarea, o cetim

dup cum am scris mal laaiuto i Tricân-

tarea lui Andrei Criteanol-
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sfintei Nsctoarei de Dumnezeu in Joia

cea maro :
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'r de Catlsm. La Do «tune stri-

gat-am... cinci S;ibiri Idiomeîe ale zilei i
cinci ale serbrii, Slav,,, a zilei. i acum...

a serbrii. Ieire eu Evanghelia, Prochimen,
cetirele zilei i trei alo serbrii- S se în*

drepteze rugâciuuea mea,,, i trei metanii,

Evanghelia zilei i celelalte ale Liturghiei

cei mai înainte sfinite- La un ceas dio noapte
tocâiu i adunândii-ne în biseric, cântm
Dupâ-clnarea mare. Dup Slav întru cei de
sus Iui Dumnezeu... cântm la Litie StihirI
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Idlmuele ale seiMrli, Slav-,, i acum.,, a

serbrii. La SUhoavn» : Stihiri ale serbrii,

Slav,.. i acum..- a serbrii. La hinecevân-

farea pâinilor, Troparul serbrii de trei ori

i cetirea serbrii.

L<1 Utrenie -

La Dumnezeii este Domnul ..

Troparul serbrii de dou ori. Slav... i
acum— Când slviii mucenici... Apoi Po-

lieleul i S?d Inele serbrii toate ii cetirea

serbrii, Amvonul întâiu al glasului al 4-lea.

Prochimen, Evanghelia serbrii. Psalmul 50-

Sfjhma serbrii. Canonul serbrii cu Irmosul

pe 8 a? al vilei cu Irmosul pe 8. Gatava sie.

Irmosul zrîei întriamândou corurile îm-

preun. D'ip a S-a Cântare, Condacui i
Irmosul zdoî t Eedeîna. Slav .. i acum,,,

a serbrii i cetire» aeibrii. Dup a 6-a

Cântare, Condacul serbrii, Icosul i Sicaxa-

rul zilei. La a noua Cântare : Ceea ce eti
rasi cinstit, nu cântm, cî Pripei ele serbrii
precum mai icainto am artat; la urm. Ir-

mosul: Din ospul Stpânului-.* apoi Pri-

peala serbrii si Irmosul. Luminmda ser-

brii, Slav... a zilei, i acum-- a serbrii.

La Laude
Stihlrile serbrii pe 4, Slav—

a serbrii. i acum... a zilei. Doxologia si

Eeteni-a. La Si lioavu. tirile silei cu Pripeîele

lor. Slav... a zilei. i acum .. a serbrii,

Troparul silei. Slav, j acum ... al serbrii.

Edenta i A poli sul, la Ceasul t Troparul i
Paremîa zilei i învtura Iui Studii pentru

srbtoare.
La al cincilea ceas din zi, se face Litie

afar din mnstire si întorcând u-nc cetim

celelalte Ceasuri în pridvor. îa care zicem

Troparul serbrii. Slav... a zilei, i acum...

al Nsctoarei Ceasurilor Dup Tatl nostru-.-,

Condacul z :

lei si al serbrii, schimMudu-re.

La ceasul al 8-1 ea din zi, adunându-ne,

cântm Vecernia La Doamne striga t-acs...

cinci Snbiri Idiomeîe ale zilei si cinci ale

serbrii. Slav— a zilei. i acum— a ser-

brii. Ieire cu Evanghelia, Lumin lina,.,

cetirile zilei i dou ale serbrii. Estonia

cea mic, Sfinte Dumnezeule... Prochi înecul,

Apostolul zilei si al serbrii i celelalte ale

Liturghiei marelui Vasslie. In loc do Axion
cântm Irmosul Joet cei mari. Iar în hra-

murile Bunei Vestiri ale Preasfinii de Dum-
nezeu Nsctoare, Irmosul serbrii, iar in

locul Hamvicuiui cântam Troparul Cinei

Tale— de trei ori; tot aceasta cântm în loc

de Chinouic odat, iar când se Împrtesc
fraii, cântm tot aceasta de multe ori. pân
când se împrtesc fraii toi. i in loc de:
S se umple gurile noastre... iar aceasta o-

dat. cu Aliluia. La mas pein nu desle-

gm, ei numai untdelemn i vin.

m
C De se va întâmpin Buna Vesti: =

Vinerea cea mare

:

la

Joi seara.
Ia Doamne strigat -ara .. cinci

Sifhiri Idiomele ale ziiei si cinci ale ser-

brii, Slav... u zilei : Fid piperilor... Si

acum... a serbrii : Trimis a fa$t~ Ieire
cu Evanghelia, Lumin lin... Prochimen i
cetirile zilei i trei alo serbrii. Ectenîa

mic, Ecfonisul î Sfinte Dumnezeule... Pro-

m
mmmm
mmMMm
mMm

chimen. Apostolul i Evanghelia zilei i a

serbrii i celelalte ale dvmnpzee?tei L=tur-

rbii a marelui Vasilie precum mai înainte

s'a artat. Dup-cinare cetim, pe cea mic,
dun Sfinte Dumnezeule... Coudacul zilei i

al serbrii...

Iar la întâiul cens al nopii, toac i trsg

toate clopotele dup obîoeiu i adun adu- ne
în biseric, începem Utrenia. La Dumnezeu
este Domnul Troparul serbrii de dou orî.

Slav.. Si acum., al zilei; Când slviii uce-

nici... dup aceasta Ecteuia cea mic i în-

dat diaconul sau preotul
:
i pentru, ca s

ne* învrednicim noi a asculta Sfânta Evan-
ghelie... i cel mai mare cetete Evanghelia
întâia, apoi Antifoaneie i Evangheliile sfin-

telor Patimi dup rânduoala lor. Dup a 7-a

Evaugheiie, cetirea zilei, dup aceasta Anti-

fonul oel întâîu al glasului al 4-lea, Prochi-

men î Evanghelia serbrii i Îndat Evan-

ghelia a 8-a a Sfintelor Patimi, Psalmul 50,

Stihirft serbrii, Dugciunea : Mnîuete Dum-
nezeule poporul Tu.,, Canonul serbrii cu

Irmosul pe 14, Catavaeia serbrii. Irmosul

îp.lr'amândou corurile împreun. Iar unde
vine Tri cântarea, cântm Canonul serbrii

cu Irmosul p.e ti i Tric.âpfarea pe 8 Cata-

vasie: Irmosul Triodului. Dup a 3-a Cântare,

Conda cui zilei i Icosul. Sedelnn serbrii

i cetirea serbrii. Dup a 6-a Cântare, Con-

daeul serbrii i Icosul. La a f?-a Cântreau
câu'âcn: Ceea ce eti mai cinstit, c-i cântm

m
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? Prî petele serbrii precum mai iue/nte s'a a-

jkjr rtat. Lumînânda serbrii. Slav. . a zilei, i
acum... ft serbrii Apoi Evanghelia s 9-a.

M laude : Siihhile zilei Slav... a zilei.

aciim.,. e. serbrii : S sereseleased cerurile,.

Dup aceasta Fvai'phcl ia c zecea ' ludcltl

Slov întru rri (/(? ,w. i»i Dumnezeu... Bete-

o i a ’ S4 p TIv îrn rvg fic r/tniie voastre... b t>

o

1

Evan-srbelia a 1 l-n. ba SIOiof.va ; St'hÎF’iTe Ser-

brii. ^lav,,,.a z'lei. Si pi rum, . « serbm,
a noi Evi'rgbpJîa a 12- a Bine este (t ve mâr-
twHxî... i dup TfîtiiT nostru.. Troparul, gla-

sul fi 4-lea' Rscumpraht-ne-ai pe noi...

Slav... l acum.,, al serbrii, E '-lenta : Mt
litete-ne pe noi. Dumnezeule. . Apolisul g

Ceasul întâiu îl ePnftn precum s'au aeza
în Vinerea cea mare si zicem la dânsul Tro.

parul serbrii m al zilei i Con dacul serbii,

rii Tar la al cincilea ceas din zi se face

^ Litre afar din mnstire; si întorcând» -ne,

m cetim Ceasurile al 3-lea, al (T Iea i al 9-lea

eu Tropare, Psrcmfl. A potei a e
r cu Evan-

ghelii gî eu cealalt sUiîb a !ot i se zic

la dânsele Tropar^-b* Coamir-lor Vinerii cei

mari gî ale serbrii; Cerdacul zilei i a’

serbrii : iar la ceasul al R-)ca din zi. toaeâ

gi trag toate eioporelc pî adu râu du -ne cu-
tm Vecernia si îscc preotul Pro^comidla-

La Donnr'c strigat-am ,, cântm ^fisa Stibii-i

as&*
TIPIC
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Idîomele ale zilei i ale serbrii 4 Slav./
» zile', i acum., a serbrii. Ir sire eu Evan-
ghelia, Lumin Ib-., si ceti îlc ziln si dou,
«Io se- 1 riî Eoienîa mir, Sfinte Dumne-
zeule,., Prochimen. Armatului, Ev^nghelis mai
înainte ale serbrii pi «noi sie zilei sd se

svârete dunumzoos'-Tii Liturghia a lui Gur
de Aur. Io loc de Axion cântm irmos»
serbrii. La mas, mâncare- uscat i bom vin

gâ®^Vitâoh

jkîî

î?4t

JeX

m
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^ Pentru scoaterea Aerului tu Vinerea cea

%_î mare când se va întâmpla a fi Birou Vestire

*« î ee tace Liturghia Sfântului loau Guj&
iS de Aur,
S4!

In lat d u o li rugciune i Amvonului l bine-

cuvântarea colivei, Iu inimic- i polLeamtirut

^ fiind aprinse i musv Aerului gâtu în nsijlo-

cui bisericii i Aerul pus pe afâniu nvma.

« -? gp sj a 3,

TIPIC

se începe a sg nSnfa ^!avîSL. i acum... glasul

al 5-lea : Pre Tine Cela ce Tc Îmbraci ce lu-

mina... i preotul cel întâie dup odlro,

luând Acrul cu toi preoii cu ceri au slriit,

îi face scoaterea precum fieaCi tipicul în Vi-

ueren. cea marr: i punându-l po, mas ia

mijlocul Irsoririj. îl cdete dup obirefu. î
isprvîndu se Cântarea. începe preotul Tro-

parul : lotif cei 'eu bun chip.. Slav... i
acuii,. Mironosiele femei... Dup aceea în

coruri so cânt : Fio nu mole Domnului.., gi

sr cetesc Psalmii; iar ponorul srutând

sfântul Aer, la anaîor dela proot. Dup
aecca se face A polisul Patimilor al Vinerii

cei mari,

Lir înfâm plândii-SG a nu fi undeva Li-

turphie, sfântul Aer sg scoale îa Sidioavn i
v-r urineaz toat râ» du ea la re s'a însem-

nat mai su.

Dup-cFnarea, fp face la vremea s«, cân-

tând CanouTiI ccl de plângere el Tnodului,

C. bis. Tot pentru aceast srbtoare do se

va Întâmpin iu Sâmbta cea uiare’:

Vineri seara,
] a jq cGasuri din zi, adu-

nând’ ie în blscrî'O, cântm Vecernia, La

T.)oamne strigat-âm.,. punem Idiomaic alo zi-

if'i f.î i File srbtorii 4. Slav... a zilei. i
acum... a serbii rii, T^iro cu Evanghelia,

Prochimen i potirele zilei t cinci alo ser-

brii, apoi Prochimen Apostolul i Evan-

ghelia zilei. Dup sieec^ta, Foton ia-: S zi-

cem toi din iot sufletul,.. lcvrcdnîcegte-re

Doamne în scara acc-asta... i: S plinim
rugn uni.le noastrc .

. , .

La Stilianvn Stibirile zilei cu Pripelile

Gi, Slav., a serbrii. i nevor... a zilei. î
se face scoaterea Acrului Î 31 mij'ofml bise-

ricii dou obicî’iu. Apoi: Acum slobozote..*

Dup Sfinte Dumnezeu le,., 'iroparul serbrii,

Slav.,, i acum .. losif cel cu bun chip-.

Preotul; înelepciune! i Apolis. Dupâ-ciua-

rcii o cotim in chiii; Troparui zilei, Siavîh,.

i acum... al serbrii, Conduc gi cel.elalto.

lar In un ceas iiiri noaplc toac gi trag

toate clopotele i cântm Utrenia. La Dum-
nezeu este Domnul... Troparul zilei : losif

cei eu bun chip... odat ; C-âd Te-ai pogarii
la moarle... odi/, Slav,.. Mironosielor fe-

;sc 3$c2#c 5«ri
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; fom,.. ft serbrii 1 A sive? este in-
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DLV CAPETELE LUI MARCO
feî&sS:

S$* S69

înfâhi gse- vf f]T A ten P’-fve^f^m £’ p!-

jjg
vanghelia serbrii. PsnT]rivl ,-0 Prîl'^TR rrr-

hrîî rpT’oni serbrii r-u Trnr^-’ ri- R, fte-

fcS tavaste: Trmos'-î zileî îute'Hmnurteii’i enUteile

!H* împreun. Pup a fl-a Oân J r? C'',T1 danul

zileî. TcosiiT î Srde Tnp zilei Siev. .
i zeum..-

a serbrii si fî^iirpA serbrii rteo?1 R 6-a

m
VX

Cântr-r-». rop<Jac ,i! serhT’îi si p-r.suî P-oir»*

ig T 11 ! ?î S?n? ;-•> T‘i!î I,>; a 51-a Crare • r-*rp cp

eti mai cinstit t» cântm ci cnim Pnf-

pcieTe serbrii i n* urm temeiul zilei:
^5?

N'v. te idrnui pentru mine r.ioi ctf_. , si iari

^ Pripeala sorTU-m t irmosul. £.- :

,;
: ?7&nf "ste

Domnul Dumnezeul nostru. . pe t&nii ?! £-

'ea ; Liinteânda urbrlteif. ie d r” cri.

m M Lau&:
StffflH îd iomele fie zilei itrî

S* §î sie perhapi? (
npi; &mî p, FrFbSr5? ! S. se

^ veset&ttFffi rpri/rîfp,,, e i r &T
: Pîmp~

s^? VESiii r?hr frt 0^ m STfl'Vfl... fi ?M nî. Sf -
rtj ^um - P "pfl Vp-p tivAt-H/m

.
Prx-n'r^m

^ $2 f!" T'-'^rrx >rr- eîTîm ^
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7
;

1

f ^ în î'îr-ij;

-"S cl ;T p'^ Pr-nviimnn. P 7
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i5î !u Wâitfes Tor* T. n Tro^sm

V
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i al y.ll-A. Ferici -

rî'e lip crr-b f' r »<c .
,‘v '.•"-•»

, p. ,-.• /.» poftii?

^ pe voi. rmn--. --
' . gf cv

T
.
’ •?•- T rf ; Ta -ai

^ prigtrîl... C 1 ]‘:*-i.l zilpr S r
'i n ftC'T IR; .
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Coudaonl S" bi'it f)Ou!n T! f ir :| i=î ,

t' tic 4P

'% ori, ragaciunes : prea Srâ > > t /; V '
:

.

.
i

^ Aiîn^s-îl
jg

q In starte «' war^a Pânib ::

ii-
'• ••» fa 10

£ ofgRiir d
:_

i yj < i ir-u t n :
:.ii) .iele

'•^ si adunându-ee 1 txtecrfe, ciA"lf.-n V?. • ernîa

X (ÎTiPfl ob^?' Pi rit 0sl‘p?î>8. La no mec stei

-

#
3

gat-*m e-'l:irR (i ci PMîii:7 de inv^riî : Bm-
/74cb;fiîte noastre cele de srdrct teci sie

îy Pâaibeici rci mar? i pattv a?p serb^rif,

Slavâ... R 7f;r'i »î (Mea : ^.V« .OS~

•î? tnti wfjt ?vtjii?tr... i acum * s c = b'

r

s

î

;

^ Trimis a fost... Teir cn R’-angliflh, Lumin
3
*

lin .. Prochimen nu cnut?: m .
<: indit preotul

aîc 0 : înelepciune ! i Paremiilc zile: dup
râedueala lo? ; i dup sfâritul Pare mii! or.
Fciema tnie si Ecfonisui. In îoc de Sfinte

Dumneze: !p r-ântm : Câi în ffrWos v'ai
botezat— ATiluia. Prochimenul zilei i ai ser-

brii Apostolul z?ref i al serbrii: iar în

loc de cânterea Heruvim ihii. ‘ae cânt: S
tac tot trvjwJ ., ni pe rând dumnezeensca
Jdlur^hte '-• Tnarolni VflKlIîe. Iu Ide de Axion
extern rrrrn?!il ; \Ju te tângui pentru mine
maic... bar în hramurile Bunei Vestiri a
F,s c ? to a e î : Ca de vv sicriu însv CeiU al

lui Dumnezeu. . Elhiuouieul zilei l al ser*

bri,
rn TirNA SA FIE

:

C ori în ce si a Acestei sptmâni mari

de sc întâmpla Buna Vestire, facem Prî-

vetîberft eu Diin-cinarea cea mare mân-
V - - . .

câm fiert; “l cu untdelemn si born vin afar
de Vinerea nea mare

;
t înteu aceaste un-

mai la v’n uesIegSm penfru lauda i folo-

n
:nfi Preesfinîoi N'scStoarei de Dumnezeu.

#4%# #*!###
învtur pentru SFÂRÂITUL SERB-
RII BUNEI VESTIRI A PREASFINTEI DE

DUMNEZEU NSCTOARE
E. bss De se va întâmpla, sfâritul serbrii
Bunei Vestiri Vineri a y-a, eau a 4-â spt-

mân a postului

.

Câatem to«»l slujba serMrll eu a Tn'odu-

Ini d oo r-VsdrealS. precum mei înainte sm
artat ba rhd. Ia Utrenie în Sâmbta -a S-a,

oântbiu La 7< iit : noa«u este Domnul.,. Tropa-

rul s^rbr’i de dou ori. Slav-., al Arban-

^tmlului acum .. al serbrii. Dstpl Csfisme,

Seâalneie U cetirea ft^rbiirii. Canonul serb-
rii cu Irmosul dg S si al Arbaueliclîiluî. pe
fi. f'îte.va^te serbrii. Patiucânt«rea aicea nu
o cântm, ci n cântm (î!?fî înainte la Dup-
cîrare. Dup a 3-a cântare. Con dacul si Ico-

sul i Sbdelrjeîe. Arhanghelului de dona ori,

Slav.-. ? 8 n imi... a serbrii. Dup a 6-a Cân-

tare. Co’ dacul i Icosul serbrii... La Cânta-

re-j a 9-a. nu cântm Ceea ne eti mai cînslit,

ei Pripaleie serbrii. Apoi Irmosul i Ia Tîe-

earc Tropar al Bârbrii cântm aceeai Pri-

peal. i ar la urm Irmosul. Luminândii se,r-

bâriî, S?av -. a Arhanghelului, Si acum.-, a

serbrii.
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La Laude Punem Stibirile pe 6. trei ale

SiSBîbârii i trei ale -Arhanghelului ; Slav
acum— a serbrii, Doxologia mare. Dup
Sfinte Dumnezeule.,, Troparul .Arhangheîultîb

Slav... i acum,., a serbrii. Ectenia, Apoil-

stil i Ce a sul 1, Ia care zicem Troparul ser-

jg Mrii i al Arhanghelului i Ccndaeul serb-
rtf i celelalte,

**
L® LiturVhie Fericirile serbrii Cântarea

a 3-a i a fi-a. Dup Ieire, Troparul serbrii

i al Arhanghelului, Slav.-. Cordscrî Arhan-
ghelului. i acum-, al serbrii. Prochimenul
serbrii, A petelui i Evanghelia zilei i a

serbrii : în loc de Axion, cântm Irmosul

serbrii. Asemenea Chinouicui serbrii.

m.
kSm
>Y-Tm
jfc#

^ Z Du se va întâmpla sîârilul serbrii Bunei
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Vestiri in Duminica a treia din post:

3£ÎTn&âf<î la Vecernia mic cc i e ^ nu _

ite ale Trioduluf, La Vecernia mere, la

Doamne strigat-am... punem StihîriJe- pe iQ

! cântm trei Stihiri ale învierii p^iru ale

Crucii i trei ale serbrii; Slav., a Crucii,

l acum... a serbrii. Ieire. Prochimenul zdei

i Eetenia. La Litiu, Stilurile serbrii. Slav,-

a Crucii. i acum... a serbrii.

La mhaavn firile învierii. Slava... a

Crucii, i acum., a serbrii. La binecuvân-

tarea pairilor. Troparul serbrii de dou ori,

al Crucii odat i cetire.

Xo £amn*. La pumnezen este Domnul...

Tronarul învierii de dou ori, Slav., a Cru-

cii, i acum. . el serbrii. Dup Cati sine. Se-

dalnele învierii t cetirea din tâteu irite Evan-

gheliei Dup Fericii cei fr prihan. Tro-

parele Învierii, Tpacoî. Antifoanele glasului,

Prochimenul. Evanghelia învierii. învierea lnî

Hristos... Psalmul 50,
r Slav... glesul uî H-îea :

Uile pocinei... i celelalte. Clonul învie-

rii cu Irmosul pe 4, al serbrii pe 4 i al

Cruci' ne 6; Catavasia Crucii. Dun a 3-a Cân-

tare, Condamni i Icosul Crucii si Sîohx&f.

La a S-a Cântare, cântm : Ceea ce eti mal

cinstit . Lvminâuda învierii, Slava... p. Cru-

cii, i acum... a serbrii.

La Laude '•

SLihîrile învierii Lrsb ale Crucii

dou i ale serbrii trei eu Prin a Ide lor i

dup’ acasf Stih : S^oal-Te Doamne Dumne-
zeul meu... i cântm Tdfomela Triodu Iui,

Slav... aceeai. i acum... Prea binecuvântat
eti .. Doxologia mare. Dup Sfinte Dumne-
zeule, Ieire cu Crucea si cântm; Mântu-
ite Doamne vaporul Tu ... de trei orii

ao face închinarea Crucii dup obieelu.

Apoi Ectenia. Apolisul, învtura lui Studii

?i Li ti a, Is care cruntm Slava-,. Si acum...

Stihîra Evangheliei \ Ceasul 1, în pridvor.

La ceasuri, Troparul învierii. Slav... al Cru-
cii, i acum., al Nsctoarei Ceasurilor. Dup
Tatl nostru... Con dacul Crucii, la al 3-lea

Ceas Troparul Învierii, Slav,., al serbrii. i
acum,, a f Nsen loarei Ceasurilor Dup Tatl
nostru... Dm : -oeTu ; al Praznicului i ai Crucii,

le- zicem schimbându-le.

La IA tai pLue .

|j'eij c jrfj0 g| asi]]ji pe> 4, ale

Crucii Cântarea a B-a pe 4 l ele serbrii Cân-

tarea a9-ft pe Dap Ieire, Troparul Tu vierii,

al Cetirii i al serbrii Slav... Con dactil

Crucii,. i acum., al serbrii. Prochimen,
Apostolul, Evanghelia si Chiueniovi Iniâiu

ale Cn.irJi, apr i a!e serbrii. !n loc da Axion,

cântm: De tine se bucur, ceea ce eii
plin de dur... Iar slujba Arhanghelului

Ga vrii!
r o cântm Luni.

Z. bis. De se va iutâmp ta Ieirea serbrii

Bunei Vestiri t Soborul Arhanghelului Ga-

vriil în Duminica a 3-a din nosi î de osie

hramul lui :

La Vecernia m&r#
, jrericit brbatul... Ca-

tlsinn toat; la Doamne strigafcam... trei

Stiluri sie învierii, trei ale Crucii, Pcdob-

niee, dou uit', serbrii si dou ale Arhan-

ghelului. amândou pe 4. Slav-., a Crucii,

l acum . h serbrii, siiu a Nsctoarei
glasului. Ieire, Prochimenul zilei- La Litîe:

Stihiri le serbrii. Siavâ.., a serbrii. i a-

cuna. . a Crucii- La Stihoavna : Stihîriîe în-

vierii, Siav A,, a Crucii, i acum... a serbrii.

Iau hi necuvântarea pâinilor
>
Troparul serbâi-ii

de douh ori i ai Crucii odat i cetire din

ti- 1mi icrea Ap nslob’.or.

La Vtrenie ’.

La Dumnezeu este Demnul...

Troparul Ia vieri i oilatft i al Crucii odat,

Slav,, al Arhanghelului, i. acum.-, ai ser-
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bferiL Dup Calismc, S^dyljne] e Învierii i ce
tire din tâlcuirea Evangheliei, Dup Fericii
cei fr prihan, Troparele învierii: Soborul
îngeresc.., îpacoi ai glasului i cetire. Apoi
A atiIoanele glasului, Prochimen, Evanghelia
învierii, învierea lui Hristo's... Psalmul 5(1.

Slav.., glasul al fi- leu : Uile pocina.., j
celei alte dup lânducaia Duminicii. Cano-
nul înfierii cu Irmosul pe 4, al serbrii pe
irei, ai Arhanghelului pe trei i al Crucii pe
4. Catavasia Crcii. Dup fi Cântare, Confia-

tul serbrii i al Arh anglie) ului i ScdelLiuJe

Arhanghelului. Slava... a Crucii, i acum...

al serbrii, Dup a fi-a Cântare, Condusul Cru-
cii i Icosul. La a 9-a Cântare, cântm : Ceea ce
eti mai cinstit.-. Luminuda Învierii, Sla-

v... a Cranii, i acum... a serbrii...

Z& Laude :

SUMli ' tt trierii trei, ale Cru-

cii dou l ale Ariianglie iu) ui 3, cu Pi-ipelele

lai. Apoi Silii : Scoal- Te, Doamne Dumne-
zeul meu.,, i eâ atârn. Stihira Triodului, Sla-

v... aceeai, i acum.,, PreaMnecuvânlal
ef.i.„ i Doxnlogia mare. Dup Sfinte Dum-
nezeule,., închinarea Crucii dup obiceiu

;

Erienia i Apoiisul; Slav,,. i acum... StihEra

Evangheliei, lavtâtura lui Studit i Ceasul i
(

in pridvor. La Ceas ii J 1, Troparul Învierii,

Slav,., al Crucii, i acum,., ul Nsctoarei
Ceasurilor, Dup Sânte Dumnezeule, Condu*

cui Crucii, La Ceasul al 3- iea, Troparul învierii,

Sluvâ... al serbrii, i acum., al Nsctoarei
Ceasurilor, Dup Tutui nostru.,, Condacul
serbrii, aj Crucii i al Arhanghelului, la

zicem schlmbându-le.

La Liturghie fericirile gasului pe 4, ala

Crucii, Cântarea a 3-a, pe 4 i ale Arhanghe-

lului. Cutarea a fi -a, pe 4. Dup ieire, Tro-

parul învierii, al Crucii, ai serbrii i ai

Arhanghelului. Co ortacul Crucii, Slav.,, al

Arhanghelului, i acum,.- al serbrii. Pro-

chimenul Crucii t al Arhanghelului, Apos-

tolul E Evanghelia, moi înainte ale Crucii,

apoi ale Arhanghelului. In ioc de Axion,

Cântm : De line se bucur ceea ce eti pli-

n de dar.,, CiiEnonicul Crcii i al Arhan-

ghelului.

F, bis. De se va tnfânipn sfâritul serbrii
Buuei Vestiri în Duminica a 4-a dau a 5-a

a posiuSul:

Sâmbt la Vecernia mfe, Etlhirile du-
pre obicciu, ia cemia mare, la Doamne
etrlgât-ain.,, Siihîrile Învierii trei, a lui Ana-
Lolie uita, ale serbrii trei i trei ale Ar-
huij chelului

;
Slav,,, a serbrii, i acum,., a

Nsctoarei glasului, Ieire-, Prochimenul zi-

lei. La Lîtio
: Stihirilo serbrii, trei Idiomele

ale Stihoavnci Vecerniei mari. Slav... i
acum... a serbrii,

3î*r

£î$f

m
m

3»

La Stihomm :
Stilurile învierii dup Alfa

C î > -t T _ n _ r __ .Vita, Slav.., i acu mu. a serbrii. La bine-

cuvântarea pâinilor, Troparul: Nsctoare
de Dumnezeu, Fecioar... de trei ori i

cetirea.

3»

m
m
mmm

Lu Wrmit :
L* Dumnezeu este Domnul,.,

Troparul învierii de dou ori, Slav.,, al Ar-

hanghelului, i acum.., a) serbrii. Dup Ca-

tîsme, Sedelnele Învierii, cetirea din tâlcu-

irea Evangheliei i celelalte aie învierii,

Canonul învierii cu Irmosul pe 4, in Triod
pe 4 i al serbrii eu al Arhanghelului pe
8. Catavasia serbrii. Dup a fi-a Cântare,

Coudacul Arhanghel ului, Icos i Sedelna,
Slav.., i acum ,, a serbrii. Dup a 0-a Cân-
tare, CoriducEil serbrii ilcosul. La a 9-a cân-
tare, cântm: Ceea ce eti mai cinstit.,. Lu-
minâuda învierii. Slav... a Arhanghelului,
i acum... a serbrii. La Laude, StîhîriJe în-

vierii 4. ale serbrii trei i Idiomela serbrii
cu Pripeio le ei; apoi Stih: Seoalâ-Te, Doam-
ne Dumnezeul meu... i Idioinela Triodului.
Slav... tot aceasta, i acum... Prea binecuvân-
tat eti... Doxolcgia mare, Troparul învierii,

Ecteniiio i Apoiisul i învtura iui Siudit;
apoi obinuita Litio, Slava... i acum.,. Slihiiu

Evangheliei i Ceasul 1 în pridvor. La Cea-
suri, Troparul învierii, Slav... ai serbrii, i
acum,-, al Nsctoarei Ceasurilor. Dup Tatl

nostru... Concfaeul serbrii.

La Liturghie, FerioErilo glasului pe 6
t ale serbrii, Cântarea a 9-a pe 4. Dupâ ie-

ire, Troparul învierii, al serbrii t al Ar-
hanghelului, Co tiriac ui Învierii, Slav... al

Arhanghelului, i acum... al serbrii. Pro-

oapte

frfe

mmm
m
m
3Hfrmmm
3^

'm.mMmm
mm
mm
Mm



Wî
ME

Wî
WS
iHS

ftî

WS

I
m»
wt
wt
W6

Wf
iHf

mmmm
wt
m
wt
wt
wt
wt
W4m
Ui
Wt
Wt
wt
•M

wsm
wt
wt
wt
Wî
wt
wtW
*#
Wt
W*
Wt
wt
wt
wt
Wt
Wt
wt
wt
wt
wt
wt
¥*tt

wt

b?s

5i^J&sfo'&KfcSTO&M&^SS&SÎeîfcsW:*}rJ<ie»fe«<^!»CW5fcMefeiOTNOKte

.. ::,^; :r: ric ..&»

chimen» Apostolul i Evanghelia, a Se zilei i
ale serbrii. In loc de Axion, câniâm : De

Une se bucur...

iteas CAO.MÎIi'î.fiD

G. bis. De sa va întâmpla sfâritul serbrii

Bunei Vestiri Luni a 4-a, sau a 5-a, sau a

6-a sptmân a postului:

Duminic seara, ia Doamne strsgM-am...

trei Stihiri ale Trioduhii, patru ale serbrii

i trei ale Arhanghelului. Slava.., i acum,,,

a serbrii, Ieire, P.-o chim emit cei mare, La
Stihoivcui, Stihiri le Triod ului, Iuiom el a zi iei

do dmi ori l \1 loenioa. Slav... i acum...

a serbrii. Troparele postului dup râsdu-
cala lor i trei metanii. Dup -o soarea iuic
Iar metanii; numai la Slav intru cei do

sus, trei motanii Aici nâniiui Canonul rân-

dului din Mi teiu- Luui l i (Jtrcu-.e cântm
toaL slujba precum s’ artat mal t;i urm.
De va fl sfâritul Uluci Vestiri- Miercuri

a 4-a sptmân din post, care e;ie îrtclrim-

rea Crucit, Mari seara lâ Doamne striga-

t-am Stihiri pe i0. Idiomgla zilei do dou ori

i Mucenica; apoi trei Podibaiae alo Ornoii

i ale serbrii 4, Slav,., a Crucii, i acum.,,

a serbrii. Ieire, Prochimen, Cetirile silei

i alo serbrii i pa rând dumnezeiasca Li-

turghie a Iui Cur do Aur. iar a Arhanghelu-
lui slujb o cântm într'uit zî sau ia Dupa-
claare. Dup-cinarea i Utrenia le cântm

precum mal înainte am a ratat.

La Utrenie : CanonuL serbrii cu Irmosul
pe 0 i al Crucii pe 4- Iar undo este Tricân-

area, cântm Canonul serbrii ca Irmosul
pe 4, al Crucii dou, iar Teicântarea pe 8

t

ia urm Irmosul Triod ui ui. Dtipâ a îi-a Cân-
tare, Condacul i Icosul serbrii; dup a 6-a

Cântare, Condaeui i luesui ale Crucii La a

9-a cântare: Ceea ce eti mai cinstit.,. Lumi-
nânda Tr eimica glasului.

La Laude : Scthirile Crucii pe 4t scrise

Mari seara la Doamne strigat-am
;
Slav-

i acum... a serbrii, SLihoayua Trioduiui*

Slav-.. Idiotnefa Trio lI ului. i acum.,, tot

aceasta. La Ceasul 1, se fuoe închinarea

Crucii; Ceasurile cu metanii dup rândueula

postului.

J, De ac va întâmpla sfâritul seubi ii Bu-

nei Vestiri Joi a s-a supliimân a postului :

Miercuri seara..i Joi ia Utrenie cântm
toat slujb i serbrii împreuna cu Triodu 1,

precum cui artat in zi de post. Iar sfâr-

itul Bunei Vestiri îi pimeru Joi la Utrenie

cu Tricântarea apostolilor; c s'u mutai Ca-

nonul i s’ a cântat mai ioaiute Mari într’a-

ceastii sptmân,

Dc se va întâmpla sfâritul serbrii Bunei

Vestiri în Sâmbta Acatistului :

Vineri seara, 'Arriv Stilurile pe lp >
în

'Mod Tdfomela y.iiei de dou ori. i ale «cr-

erii Maa eu ton roi de Dumnezeu pe a. Sinv...

a Tnmluiui : Tu. i • ia eea din veac.- fu:um . .

.

a serbrii: Trimis a foci... Ieire i Pâremi-

ile zilei i dou ale serbrii. Edenia mic i

Ectmimul : C sfdn t e$ li J)urmezeu l nostru.

.

Apoi:. Sfinte Dumnezeule... Prochimen i
Anusuri, Evanghelia i Chi nori Teul, ale ser-

brii l celelalte ui o Liturghiei iut Gur
dc Aur.

La Utrenie: La Dumnezeu este Domnul...

Troparul Acatistului de trei ori. Dup îni&ia

Catisma, trei Conduce i trei I.coase i iari

Condacu 1 cei d'ialiu i cetirea Acatistului.

Dup a doua Caii sui i, trei Conduce i trei

Iooase si iar Condacul cei d'intâiu i ceti-

rea; Psalmul 50. Canonul serbrii ou Irmo-

sul pe fi i ni Acatiste iui pe S. Catavasîo

:

Des'i'hide-VGiit. gura mea... Patru cânta; ca

al oua nu cântam, ct o cântm mai înainte la

Dup 'Oi nare. Dup a 6-a Cântare, Conduce trei

î trei Icoane i iar Condacul cel d’jntâiu.

i dup aceast Se delua serbrii i cetirea

serbrii. Dup a 6-a Cântare, trei Conduce i
trei looase. Apoi Gondueui al O

,

Muic
prea ludat... do trei ori. i iari Icosul i
Condacul cel d'inîâiu i cetire. La a noua

Cântare, nu cântm : Ceea ce eti mai cinstit,

el cântam IMpelelo serbrii, Apoi irmovul;

Ca de un sicriu însufleit... Luminânda ser-

brii de dou ori. La Laude: Siiiiiriic diu

Triod 4, Slav-, î âcmrt... a serbrii. Doxo-

Jogia mare. Troparul serbrii, Ectcnia i
Apoîisul.

SilmmMm
mmm
M
mm
'm

m
JfTig

kte

ir*ff

hA
Kf£m

HrK

*r
k"*i

ir-?

tftm

M
S*'<îm
kmm
kmmm
icmm
km

MmMmm
K*M

«î i-^-" 'Va “ mr
V.~*-

-

m ‘ r ? '* ^



Dm CAPETELE LUI M A KCG 673 M
ha lMurghit; . Fericirile Acatistului, Cân-

tarea a S a i a fi-a. Prochimen : Slvete
sufletul meu pe Domnul... Apostolul zilei,

apoi al Nsctoarei de Dumnezeu
; Evanghe-

lia zilei i a Nsctoarei de Dumnezeu. Pen-

tru Axion, Irmosul: Ca de un sicriu,.. Chi-

nonlcul: Paharul mântuirii.

„

H. bis. De se va întâmpla sfâritul serbrii

Bunei Vestiri a Preasflntei Nsctoarei de
Dumnezeu în Sâmbta lui Lazr, sau în
Duminica fitâlpârîtor, sau in vreuna din zi-

lele sptmânii Patimilor, sau in ale celei

luminate

:

Sfârit de serbare a Bunei Vestiri nu
este, ol se cânt Stilurile i Canonul cel

J

dup serbare i ale Arhanghelului, la Dup-
cinare ia zilele cele trecute ale sptmânii

a asea.

SFÂRITUL miODULttf
I LUI DUMNEZEU SLAV


